
  

 

  
 

Communiceren met On the way to PlanetProof 
social media 

 

Tijdens de On the way to PlanetProof Week wordt social media ingezet om te 
communiceren over het keurmerk. Wij vragen keurmerkhouders, supermarkten 
en andere deelnemende partijen om zoveel mogelijk over het keurmerk te delen.  

 

Verwijzing en kanalen 

Verwijs en tag On the way to PlanetProof in de communicatie. Zie hieronder 
welke de gebruikersnaam van de accounts van het keurmerk. Gebruik ‘@’  

Facebook @PlanetproofKeurmerk 
Instagram @onthewaytoplanetproof 
Twitter @OTWTPlanetProof 
LinkedIn SMK @smk-stichting-milieukeur 

 

‘On the way to’ 

Gebruik altijd de gehele keurmerk naam ‘On the way to PlanetProof’. In het 
bericht over de campagneweek is het mogelijk om te verwijzen naar een 
specifieke pagina over de week voor consumenten: planetproof.eu/week 

 

#Hashtags 

Gebruik de volgende hashtags: #OnthewaytoPlanetProof 
#OnthewaytoPlanetProofWeek #topkeurmerk #duurzamerekeuze 

 

Begeleidende afbeeldingen 

In onderstaande voorbeelden worden voorstellen voor afbeeldingen gedaan. 
Deze zijn in alle social formaten te vinden in de toolkit van de campagneweek. 
Er is voor vrijwel iedere sector beeldmateriaal beschikbaar. 

 

Voorbeelden van social media berichten  

Onderstaande social media posts zijn slechts voorbeelden. Deze zijn uiteraard te 
personaliseren. Neem bij twijfel of voor advies gerust contact op. 

 

Aankondiging campagneweek 



  

 

  
 

 

Facebook 

Van maandag 12 t/m zondag 18 september is de On the way to PlanetProof 
week.  

In deze speciale actieweek is er extra aandacht voor het keurmerk en het brede 
aanbod van On the way to PlanetProof producten.  

Maak ook een duurzamere keuze in de supermarkt!  

Lees meer via: https://www.planetproof.eu/week/  

Instagram 

Maak jij ook de duurzamere keuze?  

Tijdens de week van 12 – 18 september is het de On the way to PlanetProof 
Week. Let dan eens extra op duurzamere producten met het keurmerk 
@OnthewaytoPlanetProof.  

Check ook: https://www.planetproof.eu/week/ 

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#campagneweek #duurzaamheid  

Twitter 

Van maandag 12 t/m zondag 18 september is de @OTWTPlanetProof week.   
In deze actieweek werken we samen om de bekendheid van het keurmerk te 
vergroten. De belangrijkste boodschap? Maak ook een #duurzamerekeuze in de 
supermarkt! 
 

Algemeen 

 

Facebook  



  

 

  
 

Supermarkten bieden een groot assortiment aan groenten en fruit aan.  

Waarom je moet kiezen voor On the way to PlanetProof?  Dat lees je hier: 
https://www.planetproof.eu/producten/agf/  

Instagram  

Er ligt mega veel groenten en fruit in de supermarkt met het keurmerk On the 
way to PlanetProof.   

Waarom je die moet kiezen? Check: https://www.planetproof.eu/producten/agf/ 
   

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk #duurzaamheid #milieu 

Twitter 

Er ligt een groot aanbod van groenten en fruit in de supermarkten.   Deze 
producten zijn duurzamer geproduceerd.    

Lees hier aan welke eisen ze voldoen: 
https://www.planetproof.eu/producten/agf/    

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk 

----- 

 

Facebook 

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat 
voedings- en sierteeltproducten duurzamer zijn geproduceerd.   

Door producten met dit keurmerk te kopen, maak je een betere keuze voor 
natuur, klimaat én dier. 

Lees meer over het topkeurmerk via: www.planetproof.eu 

Instagram  



  

 

  
 

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk voor duurzamere 
producten.   Door te kiezen voor dit keurmerk, maak je een betere keuze voor 
natuur, klimaat én dier. 

Meer weten? www.planetproof.eu 

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk #duurzaamheid #milieu 

Twitter 

@OTWTPlanetProof is een onafhankelijk #keurmerk dat laat zien dat producten 
duurzamer zijn geproduceerd. Door producten met dit keurmerk te kopen, maak 
je een betere keuze voor natuur, klimaat én dier. Lees meer over het 
topkeurmerk via: www.planetproof.eu #duurzamerekeuze 

----- 

 

Facebook 

On the way to PlanetProof is er voor eieren, aardappelen, groenten, fruit, 
sierteelt, zuivel en bewerkt en verwerkt voedsel en behoort volgens de 
Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal tot de 12 topkeurmerken op het gebied 
van voeding. Dat betekent dat het keurmerk ambitieus, betrouwbaar én 
transparant is. 

Instagram  

Op verschillende plekken in de supermarkt kun je het keurmerk On the way to 
PlanetProof vinden.   

Dit keurmerk is niet zomaar een keurmerk. Het is namelijk één van de 12 
TOPkeurmerken van @milieucentraal.  

Dat betekent; het is ambitieus, betrouwbaar én transparant.  

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk #duurzaamheid #milieu 

Twitter 

@OTWTPlanetProof behoort volgens de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal tot 
de 12 #topkeurmerken.   Dat betekent dat het keurmerk ambitieus, 



  

 

  
 

betrouwbaar én transparant is. Bekijk de keurmerkenwijzer: 
https://bit.ly/PlanetProofKeurmerk  

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk 

 

Video On the way to PlanetProof  

Link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=g6aBRYFFtsI  

Facebook 

Maak jij ook de duurzamere keuze in de supermarkt?   

Instagram  

Maak ook de duurzamere keuze in de supermarkt en kies voor On the way to 
PlanetProof.  🌍 

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk 

Tip: In de social media map is de video los te vinden, omdat de YouTubevideo 
niet direct op Instagram is te delen. Download daarom de video, upload deze in 
Instagram en voeg bovenstaande tekst toe. Vergeet ons niet te taggen! 

Twitter 

Met het keurmerk On the way to PlanetProof kies je voor natuur, dier én klimaat 
  

#OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze #topkeurmerk 
 

Integraal keurmerk  

 

Facebook  

On the way to PlanetProof is een integraal keurmerk. Dat betekent dat de eisen 
over verschillende thema's gaan, namelijk:  



  

 

  
 

 Energie & Klimaat 

 Biodiversiteit & Landschap 

 Gewasbescherming 

 Bodem 

 Water 

  Bemesting 

  Materiaalgebruik & Afval 

  Dierenwelzijn en Diergezondheid 

Lees meer over de thema's via: https://www.planetproof.eu/over-het-
keurmerk/ambitie/ 

Instagram  

On the way to PlanetProof is een integraal #keurmerk. De eisen gaan over 
verschillende thema's: 

 Energie & Klimaat 

 Biodiversiteit & Landschap 

 Gewasbescherming 

 Bodem 

  Water 

  Bemesting 

  Materiaalgebruik & Afval 

  Dierenwelzijn en Diergezondheid 

Lees meer via: www.planetproof.eu 

#OnthewaytoPlanetProof #OnthewaytoPlanetProofWeek #duurzamerekeuze 
#topkeurmerk 

Twitter 

@OTWTPlanetProof is een integraal #keurmerk. Dat betekent dat de eisen over 
verschillende thema's gaan, namelijk: Energie & Klimaat, Biodiversiteit & 
Landschap, Gewasbescherming, Bodem, Water, Bemesting, Materiaalgebruik & 
Afval en Dierenwelzijn en Diergezondheid.   


