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1 VOORWOORD 

 
Nog nooit ging een jaar zo snel voorbij: 2013 was in een 
oogwenk verleden tijd. Niet zo vreemd, als je weet dat de 
plastic soep inmiddels al het water in de hele wereld beslaat. 
Eigenlijk kunnen we het beter Plastic Bouillon gaan noemen.  
 
Als Plastic Soup Foundation (PSF) kwamen we dit jaar kortom 
handen en voeten te kort om een (helaas nog steeds maar 
klein deel) van onze missie te verwezenlijken. 

Wereldwijd brak het besef door, dat we misschien wel te 
maken hebben met de grootste milieuramp van onze tijd. De 
kloof tussen het probleem en de mogelijke oplossingen werd 
niet kleiner, maar de roep van miljoenen mensen om 
verandering klonk wel voor het eerst luid en duidelijk door. Op 
die emotie surfte de PSF een heel jaar lang met enkele 
hoogtepunten:  

• we betraden het Europese toneel in april tijdens een 
conferentie over Marine Litter in Berlijn; 

• dat bracht ons een half jaar later op uitnodiging van de 
UNEP op Jamaica, waar we onze internationale APP 
Beat the Bead/Warning, plastics inside presenteerden 
aan de wereld; 

• het aantal NGOs dat onze campagne tegen 
microplastics in cosmetica steunt, groeide van twintig 
in 2012 naar 39 milieuorganisaties uit 15 landen eind 
2013. 

Dankzij institutionele steun kon de PSF bovendien vanaf 
medio juli haar eerste echte kantoor betrekken en een 
bescheiden salarisadministratie opstarten. Van een NGO met 
nul euro veranderden we in 2013 in een NGO met iets meer 
dan 140.000 euro cashflow. 

Maar misschien nog wel belangrijker dan dit alles, is de 
saamhorigheid en bevlogenheid binnen het team van de PSF, 
ook in 2013. We hielden stand door dik en dun en stonden 
pal achter onze missie. 

De bijna overweldigende internationale doorbraak, die 2013 
ons bracht, zou zonder die sterke basis ondenkbaar zijn. 

Maria Westerbos 
Directeur 

September  2014 
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2 VOORGAANDE JAREN 

 
De Plastic Soup Foundation (PSF) werd opgericht in februari 
2011 en maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling 
door. Onbekend veranderde in wereldwijd bekend, aaibaar en 
zelfs invloedrijk. De PSF hield daarbij steeds vast aan een 
simpele missie: het voorkomen van nog meer plastic soep in 
het water.  
Daarbij zijn drie van pijlers van essentieel belang: 

-        het creëren van awareness 

- het zoeken naar en helpen ontwikkelen plus 
implementeren van oplossingen 

-         educatie (next generations). 

De Plastic Soup Foundation is een grassroots organisatie en 
werkt van onderaf, zonder activistisch te zijn.  

 

2011 stond in het teken van de inrichting van de 
organisatie en het genereren van naamsbekendheid. 
Wereldwijd groeide de interesse in de plastic soep, maar de 
kloof tussen het probleem en mogelijke oplossingen bleef 
onverminderd groot. Met een sympathieke 
publiciteitcampagne, de Plastic Soep Driedaagse, en de 
lancering van een professionele website werden aan het eind 
van het jaar 5 miljoen mensen in eigen land bereikt. 

Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door vrijwilligers. 

In 2012 had de PSF een agenderende, aanjagende en 
richtinggevende rol. Hierbij waren en zijn onafhankelijkheid, 
beweeglijkheid en snelheid belangrijke randvoorwaarden. 
Verder lag de nadruk op het genereren van free publicity, het 
maken van verschil en het uitbouwen van naamsbekendheid 
in combinatie met een positief, hartverwarmend imago. 

Dit alles werd gerealiseerd door de campagne Beat the 
Microbead (BTMB).  

WARNING: PLASTICS INSIDE! 
Na een zeer gedegen voorbereiding voerde de PSF vanaf 
augustus 2012 samen met Stichting De Noordzee 
internationaal campagne tegen microplastics in 
verzorgingsproducten. De constatering dat producenten 
moedwillig plastic toevoegen aan tandpasta, scrubs, lipgloss, 
deodorant en shampoos leidde tot veel verontwaardiging 
onder consumenten en trok (pers)aandacht in de hele wereld. 
Wetenschappers anticipeerden hierop door eveneens de 
alarmbel te luidden. 
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Hierdoor kreeg de plastic soep nu wel de alarmstatus die 
nodig is en kwam meteen hoog op de politieke agenda in 
Nederland en Europa terecht. 

In iets meer dan vier maanden tijd kwam een elftal 
producenten van verzorgingsproducten tot een omslag. Aan 
het eind van 2012 hadden 20 NGO’s over de hele wereld zich 
bij de campagne aangesloten en ging het grote Unilever om: 
de multinational beloofde om  - gefaseerd - microbeads uit al 
haar personal care products te halen. 

De PSF had in 2012 geen kantoor en de kas was leeg. Daar 
stond op 31 december meer dan 10 miljoen aan 
mediawaarde tegenover. 

2013 was het jaar waarin de foundation internationaal 
doorbrak. De Beat the Microbead campagne groeide nog 
verder uit en werd een ongeëvenaard succes.  
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3 HET DIEPTE- EN HOOGTEPUNT   

 

Waar hoogtepunten zijn, kunnen dieptepunten niet uitblijven. 
In juli 2014 verscheen het boek ‘No Ego’ van Rob Adams op 
de markt: ‘Hoe ongekroonde helden de wereld veranderden 
en wat wij van hen kunnen leren.  
In zijn proloog schrijft Adams: “De wereld verandert continu, 
Heraclitus zei het al twee millennia eerder: ‘Verandering is de 
enige constante.’ Ook al weten we dat ze continu aanwezig is, 
toch gaat ze altijd gepaard met strijd. Ze tast zekerheden aan, 
brengt verwarring en bedreigt bestaande structuren. Dit 
betekent dat iedereen die vernieuwing brengt, moet strijden 
en zich moet wapenen tegen de kritiek van en tegenwerking 
door het establishment. Of het nu gaat om de 

heupbewegingen van Elvis Presley of de acceptatie van het 
idee dat de aarde rond is. (….) Elke vernieuwing start met een 
beweging en elke beweging start met een droom.” 

Voor de Plastic Soup Foundation is die droom een wereld 
waarin  
- het gebruik van single used plastics sterk wordt 
teruggedrongen 
- microbeads in cosmetica, maar ook in allerlei andere 
producten in en rondom het huis verboden worden 
- plastic geen afval meer is, dus maximaal gerecycleerd wordt 
- alle mogelijke bronmaatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat er nog meer plastic in ons water terechtkomt. 
 
Maar dromen als deze kosten de industrie heel veel geld. 
Logisch dus, dat er dan tegenkrachten optreden. En dat mag 
in dit jaarverslag niet onvermeld blijven.  

Tegenwerking van lobbyisten plus een zeer terughoudende 
overheid in financiële crisistijd: het maakte dat we als PSF 
soms heel hard tegen de stroom in moesten roeien om 
uiteindelijk toch ons doel te behalen. In dit geval de launch 
van een internationale APP plus platform om consumenten 
wereldwijd een tool te bieden om plastic in cosmetica snel en 
makkelijk te herkennen.  

Die launch vond uiteindelijk plaats in oktober 2013 in 
Montego Bay op Jamaica, waarna de euforie nog maanden 
voortduurde. 
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4 HET JAAR IN CIJFERS 

 
Wat stelden wij in 2013 tegenover dit cijfergeweld van de 
plastic industrie?  

www.plasticsoupfoundation.org 50.787 unieke bezoekers en 
162.557 pageviews 

Facebook NL 1807 likes 

Facebook EU 2865 likes 

Twitter     1155 volgers 

Per 1 oktober 2013: 
www.beatthemicrobead.org  11.929 unieke bezoekers en 
                                                     35.821 pageviews 

Social Media BTMB  nog verwaarloosbaar 

Downloads APP Beat the Bead/ 
Warning Plastics inside  14.207   

Geschatte mediawaarde > 20 miljoen euro in 
binnen- en buitenland 
(print, web, radio, tv), 
gevalideerd door L&DJ PR 
voor technologie, innovatie 
en duurzaamheid  

  

Vergeleken met 2012 is er sprake van een gezonde en 
substantiële stijging over de hele linie.  

Overige kerngegevens: 

1 fantastisch team 

1 facility manager 

1  kantoor 

1 salarisadministratie 

1   internationale APP voor 3 systemen in 5 talen 

The plastics industry has 
benefited from 50 years of 
growth with a year on 
year expansion of 8.7% 
from 1950 to 2012, with a 
global production of!
 288 million tons 
produced in 2012.!
!
!
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1  tweetalige PSF-website (NL + Eng)  

1 vijftalige campagne website (NL + Du + Fr + Eng 
+ Sp) 

1  internationale helpdesk 

2  prijzen uitgereikt de Politieke Pluim  
                       de Plastic Soup Terrine  

2  keynote speeches op internationale podia 
  (EU & UNEP) 

19 bedrijven in binnen- en buitenland die stoppen 
met het toevoegen van microplastics aan 98 
merken! Dat zijn honderden en nog eens 
honderden producten 

39 NGOs waarmee in 2013 op internationaal niveau is 
samengewerkt (waaronder wijzelf) 
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5 BEAT THE MICROBEAD! 

 
In 2013 groeide de Beat the Microbead campagne (BTMB) 
nog verder uit en werd een doorslaand succes. BTMB werd 
nu ook omarmd door UNEP, de milieuorganisatie van de 
Verenigde Naties. Dankzij bijdragen van UNEP, Fauna & Flora 
International uit Engeland en het Nederlandse Ministerie van 
IenM kon een APP worden ontwikkeld om producenten ook 
daadwerkelijk aan hun woord te houden. Met deze APP 
kunnen sinds oktober 2013 barcodes van producten gescand 
worden op microbeads. De APP is gratis en beschikbaar voor 
alle smartphone-systemen in (om te beginnen) vijf talen en 
wordt ondersteund door een platform: 
http://beatthemicrobead.org/ 

Daarnaast installeerden we een internationale helpdesk, die 
als spin in het web zorgt voor de dagelijkse continuïteit van 
de campagne.  
 
Hierop concludeerde de UNEP tijdens de lancering van de 
APP begin oktober op Jamaica: “Dit is de allereerste keer dat 
de plastic soep met succes bij de bron wordt aangepakt!”  
 
Vooral dankzij het succes van de campagne liep de 

mediawaarde van alle uitingen - volgens L&DJ PR voor 
technologie, innovatie en duurzaamheid -  op 
tot het onwaarschijnlijke bedrag van meer dan 20 miljoen 
euro.  

 

 

Welke merken en producenten gingen er in 2013 ‘om’ en 
beloofden om microbeads uit hun producten te faseren?  

In alfabetische volgorde, met daaronder multinationals als 
Unilever, L’Oreal, Procter and Gamble, Johnson & Johnson 
en het Duitse Beiersdorf, waren dat:  
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o A.S. Watson  Trekpleiser, Kruidvat 
 

o Beiersdorf  Nivea Visage, Niveam Eucérin,  
Labello, Florena, 8x4, Lek, La 
Prairie 
 

o Colgate Palmolive Colgate, Sorriso, Palmolive, Tahiti,  
Aronal, Elmex, Meridol 

 
o DA    DA Huismerk 

 
o DM-Drogerie Markt DM 

 

o Henkel   Schwarzkopf, AOK, Manhattan,  
Fa, Diadermine, Theramed 
  

o IKEA   Ikea 
 

o Johnson & Johnson Clean & Clear, Neutrogena, 
                   Aveeno, Johnson’s, Le Petit 
               Marseillais, Daily Essencials, 
            Baby Young Care, Bebe 
 

o Koninklijke AHOLD Etos, Albert Heijn 
 

o LUSH   Lush 
 

o L’Oreal   Garnier, L’Oreal, Biotherm, 
The Body Shop, Kiehl’s, Vichy,                 

 Vichy Normaderm, Ushuaïa,           
  Lancome, Pure Zone, La Roche 
 Posay, SkinCeuticals, Georgio  
 Armani, Ralph Lauren, Shu  
 Uemura, Chacharel, Helena  
 Rubinstein, Clarisonic, Diesel,   
 Viktor&Rolf, Yue Sai, Maison   
 Martin Margiela, Urban Decay,  
 Innéov, Roger&Galet, Sanoflore,  
 Maybelline NY, Softsheen Carson, 
 Creatures de Beauté, Essie,  
 Kérastase, Redkin, Matrix,   
 Pureology, Mizani, Sublime Body 
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o Lion Capital  Hema 
 

o NBTY Group  De Tuinen, Holland & Barret,  
                                     Burt’s Bee’s 
 

o Proctor & Gamble Crest, Fixodent, Oral B,                                     
    Gillette    
 

o Remark Group  Studio 100, Vogue   
    exclusive, Therme, Zarqua 
 

o Rituals   Rituals 
o  
o Santesa   Dr v.d. Hoog, Dermolin,  

          Clearskin 
 

o Troll Cosmetics  Declaré 
 

o Unilever     Dove, Simple, St Ives,  
Andrelon, AXE, Simple Skin     
Care, Ponds, Mentadent 

 

Dit was uiteraard niet alleen te danken aan de PSF, maar 
vooral ook aan de coalitie die we aangingen met allereerst 
Stichting De Noordzee en daarna nog 37 andere 
milieuorganisaties uit 15 landen waaronder de USA, Brazilië, 
Canada, Hongkong en vrijwel heel West Europa.   

 

 

DE ROL VAN POLITIEK DEN HAAG 

Werden er al in 2012 enkele moties door de Tweede Kamer 
aangenomen, in 2013 leidde dit nog tot weinig verandering.  

De belangrijkste motie was wel die van PvdA Kamerlid Manon 
Fokke. 
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TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL                     2 
Vergaderjaar 2012-2013 
 
33400-XII  Vaststelling van de begrotingsstaten van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het 
jaar 2013 

 
Nr.26   MOTIE VAN HET LID FOKKE 
                        Voorgesteld 22 november 2012 
 
                        De Kamer, 
                        gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat de vervuiling met microplastics leidt tot vervuiling van de zee, 
het oppervlaktewater en er microplastics terechtkomen in de voedselketen; 
 
Constaterende dat in cosmetica veel gebruik gemaakt wordt van microplastics 
waar alternatieven mogelijk zijn; 
 
Overwegende dat aanpak aan de bron beter is dan aanpak van de gevoigen; 
 
Verzoekt de regering met de cosmetica-industrie in gesprek te gaan over het 
vermijden van het gebruik van microplastics in cosmetica; 
 
Verzoekt de regering in Europees verband zich in te zetten voor een verbod op 
microplastic in cosmetica; 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 

Fokke 
 

Op last van PvdA Staatssecretaris Wilma Mansveld, openden 
ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(IenM) vervolgens de gesprekken met de cosmetica industrie. 

Het zou heel 2013 uitsluitend bij gesprekken blijven.  

Ook het verzoek aan de regering om zich in Europees 
verband in te zetten voor een verbod op microplastics in 
cosmetica,  bleef steken bij woorden.  

De ambtelijke afweging tussen ernstige milieuschade en grote 
economische winst viel daarmee uit in het voordeel van de 
industrie.  

Wel financierde IenM een deel van de APP Beat the 
Microbead en droeg daarmee concreet bij aan het 
handelingsperspectief van consumenten.   
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6 FONDSENWERVING EN    
FINANCIELE VERANTWOORDING 

 
 

INKOMSTEN IN 2013 
Vanaf juni 2013 kreeg de PSF voor het eerst institutionele 
steun. De Adessium Foundation, Contributing to Nature and 
Society,  kende namelijk een bedrag toe van € 120.000,-- 
verspreid over 2 jaar. Dit maakte het eindelijk mogelijk om de 
organisatie te professionaliseren. Er werd direct een kantoor 
gehuurd en twee mensen konden op contractbasis in dienst 
komen, om te beginnen de directeur en een facility manager. 

Daarnaast ontving de PSF bijdragen van de UNEP  
(€ 25.000,--),  het Nederlandse Ministerie van IenM  

(€25.000,--) en Fauna & Flora International uit Engeland 
(€12.500,--) om een internationale APP en een webbased 
platform te bouwen voor de BTMB-campagne.  
Dit maakte het tevens mogelijk om een parttime helpdesk 
manager voor BTMB aan te nemen.  

Alle andere vrijwilligers van het 1e uur konden daarnaast als 
ZZPer ingehuurd worden op projectbasis voor 
werkzaamheden als tekstschrijven, vormgeving en als 
projectmanager van de APP.  

In totaal ontving de PSF in 2013 een bedrag van € 140.163,--  

 

DONATIES EN OMZET WEBSHOP 
De inkomsten waren opgebouwd als volgt: 
 
omzet webshop      €    1.819 
subsidies & donaties  €  65.243 
Beat the Microbead   €  55.601 
Collect Your Own Fuel   €  17.500 
rente      €        10 
 
Totaal     € 140.173 
   

OVERZICHT UITGAVEN 
De uitgaven bedroegen: 

inkopen webshop    €     1.319 
personeelslasten    €   40.364 
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Overige lasten: 
   
huisvestingslasten   €    5.420 
kantoorlasten    €  14.401 
algemene lasten    €  27.569 
afschrijvingen    €       798 
bankkosten     €         46 
Beat the Microbead   €  46.583 
Collect Your Own Fuel   €  16.744 
 
Totaal:     € 153.244 
 
 

RESULTAAT 2013 
Het resultaat was daarmee negatief, namelijk min € 13.071,--.  
Dit had 2 oorzaken. 

1. Als NGO ben je afhankelijk van ‘gevers’ en kun je 
weinig invloed uitoefenen op de datum en het tijdstip 
waarop beloofde gelden binnenkomen. Hierdoor lopen 
inkomsten administratief vaak ‘achter’. 

2. Er werden vrij snel een aantal uitgestelde rekeningen 
voldaan uit de tijd dat de PSF nog 0 euro had. Dit om 
schoon schip te maken. Hierin zijn we gedeeltelijk 
geslaagd.   

 
CBF 
Voldeed de PSF in 2013 aan het (nog niet aangevraagde) CBF 
Keurmerk? Werd er 25% of minder aan de organisatie 
besteed?  

Goede doelenorganisaties met het CBF-Keur mogen 
maximaal 25% van de eigen inkomsten uit fondsenwerving 
uitgeven aan fondsenwerving, gerekend over gemiddeld drie 
jaar. De kosten die nodig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen vallen buiten de 25% norm. Verder eist het 
CBF dat de organisaties rekenschap afleggen van hun 
werkwijze en dat hun verslaggeving daarover transparant is.  

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de PSF 
voldoet aan de eisen van het CBF. 

o Er is in de 1e drie jaar niet tot nauwelijks geld 
uitgegeven aan gerichte fondsenwerving. 

o De werkwijze van de PSF is transparant, net zoals de 
jaarlijkse verslaglegging. 

 

WAT KWAM ER DAN EIGENLIJK TERECHT VAN DE 
BEOOGDE FONDSENWERVING? 

Vrij weinig. 
  
De campagne Beat the Microbead, het bouwen van een 
internationale APP, het tegemoet komen aan de internationale 
golf van publiciteit, het uitbouwen van de BTMB-coalitie met 
meer NGOs, het vrijwel meteen doorvoeren van extra talen in 
de APP en op het platform, het (dankzij institutionele steun) 
inrichten van de organisatie en opzetten van een back office 
plus overige projecten en activiteiten benam ons alle adem. 
Letterlijk en figuurlijk.  
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Veel van deze plannen voor fondsenwerving in 2013 zijn 
vervolgens wel in 2014 gerealiseerd, maar daar gaat dit 
jaarverslag niet over.  

Wat we wel realiseerden was  

• het leggen van een basis voor duurzaam relatiebeheer 
met grote gevers 

• als subcontractor participeren in een grote 
fondsaanvraag bij de Postcode Loterij i.s.m. SDN. 
Deze haalde het niet 

• het onderzoeken en een begin maken met het 
financieren van activiteiten via grants en 
projectgebonden subsidies, onder andere op Europees 
niveau. Hier wordt in 2014 verder opvolging aan 
gegeven 

• het verkrijgen van statiegelddonaties van 9 
supermarkten in het land 

• het geven van een toenemend aantal lezingen voor 
uiteenlopende gezelschappen plus gastlessen op 
scholen; vaak nog gratis, sommige tegen een geringe 
vergoeding. 
 

TENSLOTTE 
De uitgangspunten in 2013 om de kosten beheersbaar te 
houden, gaan onverminderd mee naar 2014:  
- alleen campagne voeren op basis van kortlopende 
verplichtingen 
- vaste kosten laag houden 
- een continuïteitsreserve aanhouden.  
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7 COMMUNICATIE 

 
De communicatiestrategie van de Plastic Soup Foundation 
maakte in 2013 veel indruk op tal van partijen. We konden 
pijler 1: het creëren van awareness, maximaal gestalte geven.   

 

De essentie van de PR-SOEP zag er als volgt uit: 

1. we bleken in staat om in de huid van onze 
doelgroep(en) te kruipen 

2. we boden mensen handelingsperspectief, onder meer 
met de APP 

3. we versterkten de internationale BTMB-coalitie 
waardoor deze verder groeide. Dat deden we door 
zowel APP als platform volledig en gratis te faciliteren 

4. we trokken ons niets aan van grenzen 
5. we leunden genadeloos op influencers 
6. we maakten de SOEP meer dan een single issue en 

gingen waar mogelijk de dialoog aan. We vermeden 
activisme  

7. we bleven lean & mean 
8. we traden nooit buiten de wetenschappelijke paden 

met ons uitlatingen. Elke uitspraak was gefundeerd 
dankzij de samenwerking met gerenommeerde 
wetenschappers 

9. we bouwden verder aan een mediagenieke organisatie 
met een sterk gevoel voor wat er leeft in de 
samenleving.  

Hierdoor konden we onze boodschap dit jaar nog beter kwijt 
en kropen we voor het eerst zelfs een beetje in het geheugen 
van de samenleving.  De plastic soep stond daarmee weer 
een treetje hoger op de agenda. Hierop aansluitend nam de 
roep om oplossingen ineens flink toe.   
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Volgens berekeningen van L&DJ – PR voor technologie, 
innovatie en duurzaamheid, genereerde de PSF vanaf 
eind augustus 2012 tot eind 2013 free publicity met een 
mediawaarde van meer dan 20 miljoen euro.  

Ook in 2013 werd geen cent uitgegeven aan advertenties 
of andere vormen van reclame.  

 

LIKES, VOLGERS + BEZOEKERS 
Ook in 2013 bleef het aantal likes en volgers weer achter op 
het grote media succes. Opnieuw wisten we (nog) 
onvoldoende continuïteit te creëren in de social media   - 
simpelweg door een gebrek aan menskracht.  

Desondanks verdubbelde het totaal aantal likes op FB-
pagina’s van de PSF van 2.300 naar 4.672  . 

Het aantal volgers op Twitter steeg van < 800 in 2012 naar 
1.155 in 2013. 

En kwamen er op de tweetalige website in 2012 nog iets 
meer dan 32.000 unieke bezoekers voorbij die samen goed 
waren voor iets meer dan 112.000 pageviews, in 2013 waren 
dat er al 50.787 met 162.557 pageviews.  

De gehoopte make over van de website bleef ook uit: deze 
werd pas begin 2014 doorgevoerd, net zoals het uitsturen van 
een Nieuwsbrief.  

Wel werd gestaag en succesvol verder gebouwd aan het 
merk Plastic Soup Foundation.  

 

 

 

 

 

 

       

    
Van trowing away living in de vijftiger jaren van de vorige eeuw…… 

naar trowing away living in 2005. Treffender dan dit kan de plastic 
milieuramp die zich momenteel voltrekt niet in beeld gebracht 

worden. 
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8 HET TEAM EN DE ORGANISATIE 
IN 2013 

 
Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is success. 

  

In 2011 maakten we als team een begin.  
In 2012 bleven we bij elkaar en boekten vooruitgang. 
In 2013 werkten we volop samen en boekten succes.  

Daarbij bleek het bestuur een betrouwbare en stabiele factor 
waarop – indien nodig – altijd teruggevallen kon worden. Dit 

bestuur bestond op 31 december 2013 uit de volgende 
personen: 

• voorzitter Jacqueline Cramer 
• secretaris Frans van den Boom 
• penningmeester Susanna Koning 
• jurist Freek Stoové 
• afvalexpert Charles de Klerk 
• PR & Media Peter Keijzer 

 

Voorzitter Jack van Ham, die de hamer in november overgaf 
over oud minister van Milieu Jacqueline Cramer, aanvaarde 
hierop de plek van voorzitter van het Comité van Aanbeveling.  

 

      
Jack van Ham geeft in november de voorzittershamer over aan 

Jacqueline Cramer 
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Verder was er nauwelijks verloop, ook niet onder de 
vrijwilligers van het 1e uur.  

Er kwamen  
- een directiestatuut 
- een salarisadministratie 
- een professionele boekhouding 
- een bestuurlijke rooster van aan- en aftreden 
- een (nog niet gepubliceerde) klachtenprocedure 
maar ook… 
- bestek, kopjes, glazen, een ijskast, stoelen, bureaus, 
pennenbakjes, computers, prullenbakken en….. zelfs 2 
planten!  

We veranderden van een hardwerkende 
vrijwilligersorganisatie aan onze eigen keukentafels in een 
meer professionele organisatie met het begin van een goede 
infrastructuur.  

Wie ‘wij’ zijn?  

Ø http://plasticsoupfoundation.org/bestuur/ 
Ø http://plasticsoupfoundation.org/comite-van-

aanbeveling/ 
Ø http://plasticsoupfoundation.org/team/ 
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9 EEN ACTIVITEITENPLAN ALS 
MEETLAT VOOR DE PROJECTEN 

 

 
Bij professionalisering horen ook plannen op de korte, de 
middellange en lange termijn. In 2013 werd, op verzoek van 
het bestuur, voor het eerst een beheersbaar activiteitenplan 
opgesteld voor het jaar daarop: 2014.  

http://plasticsoupfoundation.org/in-2014/ 

Kort samengevat bevat dit plan de volgende onderwerpen: 

o strategie 
o verder professionaliseren website 
o prolongatie en uitbreiding BTMB 
o opening van de Jacht op de Plastic Soep 

o Collect Your Own Fuel (een innovatieve oplossing voor 
sterk vervuilde wereldsteden/urban mining) 
 

 
 

o Plastic Soup Junior 
o Politieke Pluim: een jaarlijks terugkerende prijs voor de 

politicus met het grootste hart voor de plastic soep 
o De Plastic Soup Terrine: een vergelijkbare prijs, maar 

dan voor een ondernemer. 

Kijken we terug naar de plannen die we in 2012 nog voor 
2013 formuleerden, dan zien we dat we er helaas niet in 
slaagden alles te realiseren.  

Wat sneuvelde was een beeldcampagne op middelbare 
scholen op uitnodiging van TENQ. Deze strak vormgegeven 
waterkoelers met ingebouwd beeldscherm staan in 350 
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scholen. De mediaruimte van dit beeldscherm werd gratis ter 
beschikking gesteld voor een periode van 3 maanden. 
De oorzaak? Simpelweg te weinig mankracht.  

Om dezelfde reden lukte het nog niet om een Plastic Soep 
(les)Pakket samen te stellen, workshops aan te gaan bieden 
en verder onderzoek te doen naar het verankeren van de 
plastic soep in (mondiale) wereldcurricula.  

Tenslotte sneuvelde de Jacht op de Plastic Paling: een 
achtdelige televisieserie en wetenschappelijke expeditie naar 
de Oost Saragossa. De tv-producent kreeg de benodigde 
funding niet voor elkaar.  
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10 VAN SAMENWERKING TOT …… 
 

 
 
Ook in 2013 bestond de geïnstitutionaliseerde structuur van 
de PSF uit een netwerk op nationaal en internationaal niveau, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
kernpartijen/partners (kern), gelegenheidspartners (los) en 
partijen die de PSF er graag bij zou willen betrekken. 
 
NGOS 
Het internationale netwerk van NGOs dat de BTMB-
campagne steunt, groeide van 20 naar 39.  
Op termijn hopen we meer dan een platformfunctie te 

vervullen: de ambitie om een sterke internationale coalitie te 
smeden, groeit en wordt steeds realistischer.  
 
 
KERNPARTIJEN 
Onder deze 39 NGOs bevonden zich enkele nieuwe 
kernpartijen, zoals Marine Conservation Society en Fauna & 
Flora International uit Engeland en Plastic Free Seas uit 
Hongkong.  
Met 5Gyres, de Algalita Marine Research Foundation en 
Stichting De Noordzee werd de bestaande relatie succesvol 
geprolongeerd.  
 
 
OVERHEDEN 
Op 11.11.13 tekende de PSF het Ketenakkoord Plastic 
Kringloop samen met meer dan 60 andere partijen. 
Staatssecretaris Mansveld tijdens de ondertekening; 
“Belangrijk is dat we met zo’n akkoord niet alleen de 
bedreiging van die plastic soep aanpakken, maar ook nieuwe 
economische kansen grijpen. Denk aan bedrijven die plastic 
afval verwerken. Die kennis kunnen zij immers exporteren. 
Nederlandse bedrijven horen nu al tot de grootste plastic 
recyclers van Europa, terwijl Nederland slechts 30 procent 
van het plastic afval recyclet. Alle partijen hebben de drive om 
over twee jaar concrete resultaten te tonen: minder plastic 
afval en meer en betere recycling.” 

Dit Ketenakkoord biedt kortom nieuwe kansen om lekkage 
van plastic in het milieu te voorkomen.  
Daar zou de PSF een belangrijke rol in kunnen hebben.  



	  

23 

 
Van een andere, maar uiterst belangrijke orde is de 1e 
samenwerking met de UNEP. Het op internationaal niveau 
opereren met een directe link naar de milieuorganisatie van 
de Verenigde Naties biedt geheel nieuwe kansen in onze strijd 
tegen de plastic soep.  
 
 
ONDERZOEKS- EN KENNISINSTITUTEN 
Door het succes van de BTMB campagne en ons optreden in 
binnen- en buitenland groeide ook onze (naam)bekendheid 
onder prominente wetenschappers, zoals Dick Vethaak 
(Deltares), Heather Leslie (IVM), Richard Thompson (Plymouth 
University) en Gerd Liebezeit  (Universiteit in het Duitse 
Oldenburg). De wederzijdse kennismaking leverde op, dat we 
onze uitlatingen nu en in de toekomst nog beter kunnen 
controleren en onderbouwen.  
 
 
MARKTPARTIJEN 
Het aantal marktpartijen dat wil samenwerken met de PSF 
groeit met de naambekendheid. Op dit gebied toont de PSF 
zich echter nog voorzichtig. Het afbreukrisico bij het maken 
van verkeerde keuzes is voor een grassroots organisatie 
groot.  
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11 TOT SLOT 

 

In 2013 toonden we ons bestaansrecht onomstotelijk aan.  

De steun van mensen en NGOs uit de hele wereld, 
wetenschappers, de UNEP en steeds meer bedrijven, maakt 
ons ongelooflijk trots. 

Verandering is wel degelijk mogelijk, als je er maar samen in 
gelooft en er knetterhard voor wilt werken, ook als er geen 
enkele financiële beloning tegenover staat.  

In dit laatste kwam in 2013 gelukkig gedeeltelijk verandering.  

Dank je wel, Adessium. 
Dank je wel, UNEP. 
Dank je wel IenM. 
Dank je wel Fauna & Flora International. 

Maar meer nog dan dat: dank je wel donateurs, likers, volgers 
en vrienden wereldwijd.  

Dankzij jullie kunnen wij verschil maken.  

 

 

 


