
Activiteitenplan 2016 en daarna – conceptversie – datum 12-04-16 – pagina 1 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 
                   2016 en daarna            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Activiteitenplan 2016 en daarna – conceptversie – datum 12-04-16 – pagina 2 

Ons 1e lustrum 
Op 11 februari 2016 bestaat de Plastic Soup Foundation vijf jaar!  
In die vijf jaar is er minstens 50 miljoen ton Plastic Soup bijgekomen en dat 
stemt droef. Wereldwijd gaat er maar liefst 0,25 ton plastic per seconde ons 
water in. Plastic dat vervolgens weer aanspoelt op stranden en oevers overal 
ter wereld omdat de oceanen, zeeën en rivieren het letterlijk weer uitspugen. 

Hawaï & Curacao           

 
Ghana            Nepal 

Wat me dan weer een beetje blij maakt, is dat het aantal mensen dat 
wereldwijd gealarmeerd is en in het geweer komt, eveneens razendsnel 
groeit. En met hoe meer mensen we zijn, hoe beter we deze milieuramp 
kunnen aanpakken.  

Vooral kunstenaars roeren zich. Zo heeft de indrukwekkende fotocollage van 
Esther Maliepaard op de voorpagina   - een jonge en nog onontdekte 
Nederlandse illustrator -  een enorme zeggingskracht.  

Wellicht nog meer dan woorden. 

Maria Westerbos
Directeur



Activiteitenplan 2016 en daarna – conceptversie – datum 12-04-16 – pagina 3 

Resultaat & impact in 2015 met een 
vooruitblik op 2016 
Hoe groter de groep mensen die zich ergens druk om maakt, hoe hoger het 
onderwerp op de agenda staat. Daardoor steeg de bekendheid van de 
Plastic Soup in 2015 met stip, zowel op de nationale als internationale 
agenda. 
 

Ø Het aantal wetenschappelijke publicaties over microplastics steeg 
lineair.  

Ø Steeds meer bedrijven staken hun kop uit het zand. 
Ø Politici en ambtenaren doken lokaal en landelijk juist met kop en kont 

in de materie.   

Met name rondom het statiegelddebat in juni werden de messen door voor- 
en tegenstanders gescherpt en kwamen de milieuorganisaties als grote 
winnaar uit de bus: het statiegeld op grote PET-flessen werd wederom 
behouden.  
Daar speelde de Plastic Soup Foundation een grote rol in door in de maand 
voorafgaand aan het debat in de Tweede kamer jacht te maken op 
rondzwervende drankverpakkingen op straat. Het resultaat loog er niet om.  
Een kleine 200 zogenaamde Mystery Hunters maakten in het geheim meer 
dan 20.000 foto’s van zwerfafval, waarbij het aantal  foto’s van 
statiegeldflessen nauwelijks meer dan een half procent bedroeg. 

 

We vonden 446 merken met Red Bull, Heineken, CocaCola en Albert Heijn 
voorop. 
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Dus bleef het statiegeld.  

Daarmee wisten we meteen die o zo essentiële aandacht te trekken voor het 
ontstaan van de plastic soep op het land: iets wat we nadrukkelijk 
ambieerden in onze plannen voor 2015. De Telegraaf kopte al op 20 april 
2015: 

 

Gingen al onze andere plannen eveneens goed van start, of lieten we toch 
nog wel het één en ander liggen?  
Dat laatste, helaas.  

 

De – in 2015 nieuwe -  campagne Trash Hunters was weliswaar in aanvang 
meer dan de moeite waard omdat we er het statiegelddebat mee wisten te 
beïnvloeden, maar veel verder dan dat kwamen we niet. De app die we lieten 
bouwen kon de proeve van bekwaamheid niet doorstaan, waardoor de 
campagne vervolgens spaak liep.  
Uiteraard laten we het hier in 2016 niet bij zitten….. 

Dan  

Deze nog altijd zeer succesvolle campagne tegen microbeads in 
verzorgingsproducten groeide in 2015 uit van 62 NGOs in 31 landen naar 79 
NGOs in 35 landen. De campagne groeide overtuigend uit met twee territoria: 
Azië en Oost Europa.  
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Dat, plus het feit dat president Obama in december 2015 de Microbeads-
Free Water Act in US tekende, overstijgt al onze verwachtingen in ruime 
mate. 
 
Why Obama is banning your microbead exfoliator 
This	  year	  has	  started	  with	  a	  victory	  for	  natural	  beauty	  fans	  across	  the	  globe:	  2016	  is	  set	  to	  be	  the	  
year	  cosmetic	  formulators	  begin	  removing	  plastics	  from	  personal	  care	  items.	  In	  America	  the	  
industry	  is	  now	  bound	  by	  a	  new	  bill	  signed	  by	  President	  Barack	  Obama	  banning	  micro-‐beads,	  
most	  commonly	  made	  from	  plastics.	  While	  this	  bipartisan	  bill	  applies	  to	  America	  it	  is	  a	  welcome	  
development	  for	  the	  rest	  of	  the	  world.	  With	  the	  US	  market,	  one	  of	  the	  largest	  for	  personal	  care	  
products,	  taking	  the	  lead,	  brands	  worldwide	  will	  need	  to	  follow	  suit.Read	  the	  full	  article	  by	  The	  
Telegraph.	  

http://www.beatthemicrobead.org/nl/why-obama-is-banning-your-microbead-exfoliator 
 
Hierdoor stonden we opnieuw wereldwijd in het centrum van de 
belangstelling en haalden we heel veel pers. 
 
Onze wens om de app in de eerste helft van 2015 een grondige update te 
geven, werd helaas niet gerealiseerd.  Doordat het door UNEP toegezegde 
geld om de app te upgraden lang uitbleef, konden we pas ein 2015 beginnen 
met het verbeteren van de ‘oude’ databases & app en het toevoegen en 
doorvoeren van een nieuw icoon:  
 

  
 

Recent onderzoek (UNEP report 'Plastic in Cosmetics', 2015) heeft namelijk 
aangetoond dat veel meer soorten plastics worden toegevoegd aan 
verzorgingsproducten dan aanvankelijk gedacht. Tevens blijkt dat sommige 
plastic microbeads vervangen worden door bio-based/bio-degradable 
microbeads, terwijl deze niet in water afbreken. Ook de toename van het 
gebruik van nanoplastics in cosmetica is verontrustend. De consument wordt 
het zo wel erg lastig gemaakt om een 'plastic-vrije' keuze te maken. 
Daarom draaien wij de bewijslast vanaf nu om. Wij vragen producenten om te 
verklaren dat hun verzorgingsproducten werkelijk microplastic vrij zijn. Plastic 
vrije producten worden opgenomen in de nieuwe Zero-categorie van de Beat 
the Microbead website en app. Een merk dat vrij is van microplastics kan het 
logo 'Zero plastic inside'' voeren. Het logo maakt voor consumenten in één 
oogopslag duidelijk dat het betreffende product gegarandeerd 100% vrij is 
van microplastics. 
De Nederlandse supermarktketen Ekoplaza is de eerste ter wereld die het 
'Zero Plastic Inside' logo voert op alle verzorgingsproducten van het 
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cosmetica huismerk Botanique. Tevens zijn alle persoonlijke 
verzorgingsproducten die zij verkopen 100% microplastic vrij. 
Merken die inmiddels meedoen aan Look for the Zero zijn:  

   

    

 

Tegelijkertijd wordt de app zodanig onder handen genomen, dat de 3.0 
versie – met de ZERO als nieuwe categorie -  eind april 2016 beschikbaar 
komt. 

HET LAB 
Een snel groeiende organisatie als de Plastic Soup Foundation moet – indien 
nodig - steeds snel kunnen en durven bijsturen. Het LAB werd in 2015 om 
die reden gereorganiseerd: we herformuleerden de missie, de doelen en de 
taken.  

Om de grootste en gevaarlijkste emissies van plastic naar de oceanen te stoppen hebben 
zowel de Plastic Soup Foundation als het Lab ieder hun eigen focus. Het Lab is gericht op 
die emissies waar innovatie nodig is om tot oplossingen te komen. De prioriteiten van het 
Lab zijn:  

- microvezels uit synthetische kleding 
- visnetten en touwen 
- slijtstof van rubberen banden 
- Plastic Urban Mining. 

Met name op de microvezels uit synthetische kleding en op het gebied van 
Plastic Urban Mining boekten we in 2015 flinke vooruitgang. 
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De gok die we namen door ‘ja’ te zeggen tegen de dissemination van het EU 
Life+ project Mermaids, was het eveneens meer dan waard, zo bleek in het 
afgelopen jaar. De resultaten van het onderzoek naar het verlies van plastic 
vezels uit kleding per wasmachinebeurt en kledingstuk, per gram (!), 
overstegen elke eerdere aanname.  
Meer hierover lees je hier: http://life-mermaids.eu/en/ 
Ook maakten we – dankzij de onbezoldigde inzet van professionals uit het 
vak – twee clips met een sterk gelaagde boodschap: 

- https://youtu.be/2_XJuaJbLc4 
- https://youtu.be/b8OZ_6YwTUE . 

Inmiddels praten we met enkele grote fashion labels over oplossingen aan de 
bron.  
 
 
PLASTIC URBAN MINING 
In slecht ontwikkelde gebieden missen goede faciliteiten om plastic 
(zwerf)afval te verzamelen en verwerken tot bruikbare grondstoffen. Hierdoor 
verdwijnen grote hoeveelheden afval in het maritieme milieu, zoals te zien is 
in steden als Kathmandu (Nepal)  en Rio de Janeiro (Brazilië).  
Door lokaal faciliteiten aan te bieden om de hoogwaardige kunststoffen die 
nu nog ‘verdwijnen’ in de natuur op een hoogwaardige manier te recyclen, 
kan er een nieuwe economie worden gecreëerd: plastic urban mining. Hierdoor 
wordt plastic uit het milieu gehouden en wordt lokaal geld verdiend met de 
verkoop van gerecyclede producten uit ocean plastics.  
 
Met name in Rio de Janeiro boekten we in het afgelopen jaar samen met het 
WWF en WNF resultaat. De policy letter over het Rio Carioca / Guanabara 
Bay Project is begin 2016 opgeleverd. Voor de implementatie van de plannen 
in 2016 wordt nu budget gezocht.  
 
In Nepal vielen onze plannen letterlijk in duigen door een catastrofale 
aardbeving. In 2016 hopen we weer door te kunnen pakken met een task 
force in eigen land en één in de Himalaya. 
 
In Amsterdam wisten we de Jacht op de Plastic Soep te heropenen door een 
samenwerking aan te gaan met Waternet, Plastics Europe, NRK en de 
Schone Stad: Keep me Klean/I Amsterdam. 
	  
	  
DIRTY BEACH & DE PLASTIC SOUPERMARKET	  
In een logische aansluiting op Trash Hunters en Plastic Urban Mining, 
slaagden we er in 2015 in om het kunstenaarsduo Dirty Beach naar 
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Nederland te halen. Samen bouwden we maar liefst twee supermarkten van 
afval: één in Amsterdam met ‘plastic soup’ uit het IJ en één in het Zuid-
Limburgse Wijlre met afval uit de Maas en de Geul. Dankzij steun van 
Stichting Doen ontwikkelden we bovendien een educatief programma voor 
scholen in de omgeving van Kasteel Wijlre.  	  

Uit 7DAYS, eind augustus 2015: 	  

LEGIO NIEUWE VRIENDEN 
Ondertussen gingen we in 2015 ook nieuwe relaties aan, waarvan de meeste 
prolongeren in 2016.  

• Supermarktketen Ekoplaza werd onze allereerste missiepartner en 
toonde zich bovendien een belangrijke logistieke partner bij het 
bouwen van de Plastic Soupermarket.  

• Roland Berger Consultants schreef een uiterst waardevolle partner 
propositie voor derden. 

• Microsoft financierde de Trash Hunters app. 
• Google kende ons maandelijks een grant toe van $ 10.000 voor 

AdWords.  
• De Erasmus School of Economics en PWC sloten zich bij ons aan 

om in 2016 samen een eerste echt bruikbare Plastic (Soup) Footprint 
voor bedrijven te ontwikkelen.  
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DE VLEUGELS UITSLAAN 
In de weinige tijd die er daarnaast nog overbleef, vlogen we de wereld over. 
Van Brazilië tot Nepal, de Bahamas, Bermuda, Portugal, Monaco, Frankrijk,, 
Spanje, Italië en  - uiteraard - Engeland. 
 
 

 

 
 
En ontvingen wij op onze beurt bezoekers uit de hele wereld…  
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De jaarlijks terugkerende activiteiten! 
 
Voor de 3e keer in successie reikten we de Plastic Soup Terrine uit, ditmaal 
aan Erik Does, directeur van supermarktketen Ekoplaza. 
 

	  	  
	  
Liesbeth van Tongeren van Groen Links kreeg de Politieke Pluim van onze 
volgers op social media.  
 

 
 
En voor de tweede keer in successie waren het de klanten van de JUMBO 
aan het Amsterdamse IJ, die op jaarbasis het meeste statiegeld aan de 
Plastic Soup Foundation doneerden, namelijk maar liefst € 3.919,75!  
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Nieuw in 2015, maar nu al op het programma voor 2016. was het Plastic 
Soup Charity Dinner! 
 

 
 
Dankzij de onbezoldigde medewerking van onder meer acteur Thijs Römer, 
de dramatische sopraan Francis van Broekhuizen, dichteres Frieda Mulisch 
en bariton Ernst Daniël Smid kan de 1e editie van het Charity Dinner nu al 
legendarisch genoemd worden: niet in de laatste plaats door de 
aanwezigheid van 170 sympathieke en enthousiaste gasten. 
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Schaken op een groot bord: 
Strategie, Visie & Coalities in 2016 
 
Van grass roots tot jong volwassen: we hebben ons bestaansrecht inmiddels 
bewezen, maar zijn onze wilde haren gelukkig nog lang niet kwijt.  
In februari 2016 bestaan we vijf jaar en vieren we ons eerste lustrum.  
 
We begonnen dit nieuwe jaar voor het eerst met een klein positief saldo in 
kas. We kwamen uit de rode cijfers, want draaiden quitte in 2015. De omzet 
steeg met 150% tot circa € 500.000,-- .  In 2017 hopen we ‘klein lid’ te 
worden van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).  
 
Misschien nog wel veel belangrijker dan dat, is de professionaliseringslag die 
we in 2016 en verder als organisatie willen gaan maken: een volwaardige 
redactie op alle media, een eenduidige huisstijl, fondsenwerving, stroomlijnen 
van financieringskansen, meer campagnevoerders,  business modellen die 
zichzelf bedruipen, een robuust back office.  
 
Ook kijken we naar internationale uitbreiding, om te beginnen in Washington 
DC. Wereldwijd denken enkele honderdduizenden mensen, dat de Plastic 
Soup Foundation een Amerikaanse NGO is. In werkelijkheid missen we een 
goede aansluiting met de US, omdat Nederland nu eenmaal sterk verschilt 
van Amerika. Door een klein lokaal kantoor te openen, geleid door een 
Amerikaanse mediaprofessional, kunnen we sneller meer massa genereren 
als publicitaire basis voor onze internationale campagnes.  
 
Verder gaan we door met waar we goed in zijn: het initiëren en organiseren 
van coalities met het bedrijfsleven op het gebied van awareness en 
oplossingen aan de bron.  
Onze relatie met onze Business Angels (zie	  
http://www.plasticsoupfoundation.org/business-club/) is daarbij uitstekend te 
noemen. Samen vormen de Angels een groep van frontrunners die enkele 
malen per jaar bij elkaar komt en de PSF met raad en daad bijstaat. 
Omgekeerd is dat uiteraard ook het geval.  
 
 

I. BEAT THE MICROBEAD 
Inmiddels wordt er wereldwijd actie gevoerd om  - in navolging van 
president Obama in de US – de plastic bead in de ban te doen.  
 
Ondertussen blijven wij doen waar we goed in zijn:  
o het bemensen van de helpdesk  
o het bijhouden en brengen van het laatste nieuws uit de hele 

wereld 
o het onderhouden van het digitale platform, de database en de 

app.   
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Bij publicatie van dit activiteitenplan stond de teller op: 

Right now 82 NGOs from 35 countries are supporting the campaign!  
Already 329 brands from 59 different manufacturers promised to remove  
plastic microbeads from their products.

Eind 2016 verwachten we de volgende resultaten te hebben    
behaald: 

100 NGO’s from 40 countries will support the campaign.  
500 brands from 75 different manufacturers have promised to remove plastic 
microbeads from their producs.    

The website beatthemicrobead.org will be available in 14 languages, including 
Chinese. The app will be available in 10 languages.  

II. MERMAIDS ALLIANCE  
Nu we weten hoe ongelooflijk veel kledingvezels per was de plastic 
soep ingaan, is het zaak om deze bron zo snel mogelijk te stoppen. 
Daartoe gaan we een samenwerking aan met fashion labels uit de 
hele wereld, waarbij G-Star het spits afbijt.  

III. PLASTIC URBAN MINING 
Na een succesvolle pilot in Rio, samen met het WWF, breiden we 
dit dossier in 2016 uit naar – om te beginnen – Bonaire. Later dit 
jaar zijn de ABC eilanden en Kathmandu in Nepal aan de beurt. 

IV. JUNIOR 
Dankzij een samenwerking met de Dopper Foundation en 
Academy, geven we in 2016 minstens 100 dagdelen gastlessen op 
lagere en middelbare scholen.  

V. PLASTIC (SOUP) FOOTPRINT 

 
Samen met de Erasmus School of Economics (ESE) en 
PricewaterhouseCoopers (PwC) werken we aan het realiseren en 
uitrollen van een Plastic (Soup) Footprint.  
Deze footprint: 
- maakt bedrijven bewust van het verbruik van plastics en de   
lekkages van plastics binnen het bedrijf en in de (productie)keten; 
en  
- helpt bedrijven om deze lekkages  
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  (a) te voorkomen,  
  (b) te dichten, of  
  (c) de negatieve impact van de lekkage te verkleinen. 

 
VI. PLASTIC SOUPERMARKET MEETS TRASH HUNTERS 

In 2016 hopen we de MOOIE samenwerking met Dirty Beach uit te 
breiden door samen Parijs en Berlijn aan te doen met een focus op 
de ‘plastic soup’ in de Seine en de Spree.  Daartoe is een 
projectplan en fondsaanvraag ingediend bij de Engelse Roddick 
Foundation. In dit projectplan is een verbeterde versie van de 
Trash Hunters app verwerkt.  

 
VII. ICOONPROJECT SINGLE USE PLASTICS  

De Plastic Soup Foundation start in 2016 met een 
verduurzamingcampagne binnen de sierteeltsector in Nederland en 
Duitsland, waarbij we ons richten op alle vormen van plastics die in 
deze sector worden verbruikt. Daarbij lichten we de hele keten 
door: van kweker tot veiling, van detailhandel tot consument. 
  

Icoonproject 
De eerste topic waarop de nieuwe campagne focust, is vervanging 
van de eenmalig te gebruiken planten tray door een duurzame 
variant. De milieuwinst die hiermee in de sierteelt valt te behalen, is 
enorm: de hoeveelheid afvalplastic zal onmiddellijk met vele 
miljoenen kilo’s per jaar afnemen. 
Daarnaast benaderen we marktbreed bedrijven en organisaties die 
met ons samen willen werken bij het in kaart brengen van de 
hoeveelheden weg-werp-plastics in de keten om gezamenlijk 
stappen te ondernemen deze te verminderen. 
Sleutelwoorden zijn: circulaire economie, reuse, reduce, refuse, 
recycle en rethink. 

 
VIII. HEALTH 

Nog altijd is niet bekend of de plastic soep ook letterlijk op ons 
bord terecht komt en schadelijk zou zijn voor onze gezondheid.  
In 2016 doen we desktop research en onderzoeken of het mogelijk 
is om een congres over deze topic te organiseren. 
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Ken je plaats:  
Rol, Missie & Transparantie 
 
Hoe groter de Plastic Soup Foundation wordt, hoe zuiverder op de graat we 
willen zijn. Op initiatief van het bestuur van de organisatie separeren we alle 
mogelijke commerciële activiteiten uit onze dagelijkse activiteiten en brengen 
deze doelbewust onder in de Plastic Soup Enterprise. 
 
De Foundation en Enterprise zijn twee verschillende entiteiten, waarbij de 
(social) Enterprise een licentie krijgt van de Foundation om het brand in 
positieve zin te exploiteren. Daarbij ligt de focus (onder meer) op innovaties, 
alternatieve grondstoffen en e-commerce om de plastic soup te verminderen.  
 
De Plastic Soup Enterprise heeft als primair doel: het bewerkstellingen van 
een langdurige financiële ondersteuning van de PSF.  
 
Om deze nieuwe entiteit een duidelijke plek te geven, is de huisstijl 
aangepast.  
 

 
 

	  


