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1 Inleiding 
 
Ongeveer 80 Rotarians uit District 1580, maar ook uit Huizen en Brussel, waren in het 
Rosarium in Amsterdam bij elkaar gekomen voor een inspiratie-avond. 
 
Na de heerlijke (niet-plastic) soep heette Madelon Schaap de aanwezigen welkom met een 
toelichting op de doelstelling van de avond: ideeën verzamelen voor de actie: 

• Hoe kunnen we het End Plastic Soup Now (EPSN) initiatief concreet invullen? 
• Wat kunnen we doen als Rotary om mee te helpen het wereldwijde plastic 

afvalprobleem op te lossen? Hoe draaien we verder aan het Rotary wiel?  
 
1.1 Inspiratie & Brainstorm 
 
Drie sprekers zorgden voor inspiratie: 
  

1. By the ocean we unite, Thomas van Tiel, bytheoceanweunite.org 
Thomas is oprichter van ‘By The Ocean We Unite’. Deze organisatie vist in speciale 
expedities naar plastic in de Noordzee rond Groot Brittannië, Denemarken en 
Nederland. Ze hebben een grote hoeveelheid feiten en cijfers over de 
plasticvervuiling wereldwijd én dichtbij. 
 

2. Trashless earth, Rosa Leijdekkers, trashless.earth 
Rosa is oprichtster van ‘Trashless Earth’. Zij verenigen over de hele wereld 
initiatieven voor het opruimen van zwerfafval. Veel inspirerende ideeën voor het 
opruimen van zwerfafval in de natuur zoals zoals Trashure map (‘schatkaart’), 
Trashdating met zijn 2-en, de ‘Plastic Attack’ in supermarkten en een idee voor een 
hondentraining voor het opsporen van plastic flesjes. 
 

3. Plastic Soup Foundation, Annemarie Nederhoed, plasticsoupfoundation.org  
Annemarie vertelt over de gedegen aanpak van de ‘Plastic Soup Foundation’ met de 
‘Plastic Soup Atlas’, het (gratis) lespakket voor scholieren, de Apps: ‘My little Plastic 
footprint’, ‘Beat the Microbead’, en het nieuwste initiatief ‘The Plastic Health 
Coalition’ die de focus legt op de gevolgen voor je gezondheid. 

 
In een Carrousel werd gebrainstormd waarbij iedereen over drie onderwerpen rouleerde:  

• Awareness: Hoe bereiken we dit: lokaal, educatie, binnen Rotary?  
• Actie: Wat kun je zelf doen: Rotary (eigen club) 1 juni 2019, in Hamburg? 
• Anticiperen: Hoe benaderen we industrie (producenten), politiek, lokale 

middenstand? 
 
De resultaten van de Brainstormsessies staan verderop in dit verslag. 
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1.2 Brainstorm carrousel 
 

 
 
De drie onderwerpen van de brainstormsessie zijn toegelicht: 
 
Awareness: 

• Aandacht en bewustwording, leren hoe je met plastic afval om moet gaan (jong en 
oud), wat kun je nu (al) zelf doen? 

• Hoe bereiken we dat de 1,2 miljoen Rotarians (en hun families) zich bewust zijn van 
het plastic afvalprobleem en dat zij zelf een bijdragen kunnen leveren aan de 
oplossing? Hoe betrekken we meer clubs in NL, Europa en andere continenten? Hoe 
zorgen we ervoor dat ze mee gaan doen?  

• Hoe gaan we mooie initiatieven met elkaar verbinden? Hoe bouwen we 
www.endplasticsoupnow.com verder uit tot een digitaal internationaal platform? 
Wie kan ons daarbij helpen? 

 
Actie: 

• Op zaterdag 1 juni 2019 willen we in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland (Europa) 
met zoveel mogelijk Rotaryclubs een impactvolle EPSN actie doen. We overwegen 
weer te gaan plastic soep vissen met de Weekend Academie kinderen of plastic te 
gaan prikken op het strand, in het park of andere eigen lokale clubacties. Welke 
ideeën zijn er? Hoe zorgen we voor publiciteit? 

• Van 1 t/m 5 juni 2019 is de international Rotary Convention in Hamburg. EPSN is erbij 
om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Hoe doen we dat? Wie willen helpen bij de 
voorbereiding? 

 
Anticiperen: 

• Hoe kunnen we de problematiek agenderen bij consumenten, producenten, politiek 
en verandering op alle vlakken stimuleren? Samenwerken met andere initiatieven, 
organisaties, hoe doen we dat? Als Rotary willen we niet opnieuw het wiel uitvinden 
maar ons wiel gebruiken om bestaande initiatieven te verbinden en samen te laten 
vliegen. 

 
 
  

Awareness Actie Anticiperen
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1.3 Foto’s van de bijeenkomst en de post-its 
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1.4 Intentieverklaring 
 
The undersigned Rotary clubs and members are aware of the threat of plastic waste on land 
and in the oceans. We are prepared to End Plastic Soup Now! By signing this petition, we 
commit ourselves to come into action and make contributions (personal and as a club) to end 
plastic waste and make 1.2 million Rotarians in the world aware of this major problem. 
www.endplastisoupnow.com          
 
 

            
 

De Rotary EndPlasticSoupNow Petitie is mede-ondertekend door de 
Gouverneurs van District 1580 en 1570 

 
1.5 Volgende stappen 
 
Op de volgende pagina’s zijn de ideeën letterlijk weergegeven zoals deze uit de 
brainstormsessies naar voren zijn gekomen. In de komende twee maanden zullen we 
doorgaan met initiatieven verzamelen en de meest aansprekende ideeën in een 
programmaplan presenteren.  
 
We verwachten eind januari te berichten over de vervolgacties, de plannen voor Hamburg, 
en de samenwerking met andere organisaties. Zie de informatie op Endplasticsoupnow.nl 
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2 Brainstorm - Awareness 
 

2.1 Awareness bij Rotaryclub(s) en leden 
 
• Thema op clubavond agenderen 

o Presentatie in onze club met andere ‘buren’ 
o In eigen club informatie Trashless.earth delen: https://www.trashless.earth/ 
o Uitleg van het waarom, regelmatig in de club aan de orde stellen 

• Meerjarig in plannen opnemen 
o In de clubs programma’s maken 
o In het activiteiten jaarplan 2 plastic soup acties opnemen 
o Iedere club een EndPlasticSoupNow commissaris 

• Duidelijke simpele acties, 1 Actie per club = 450 events in NL 
• Samen met andere (lokale) clubs aanpakken 
 
Rotary Plastic Gedragscode  
• Kaartjes /regels do do’s 
• Kaartjes / regels no no’s 
• Ook op reis! 
• Bv. geen plastic bij Clubmeetings 
• Actief communiceren/commitment clubs 
 
Meerdere Rotaryclubs verbinden voor/betrekken bij EndPlasticSoupNow 
• Tien Rotary speerpunten voor EPSN bepalen op visitekaartjes  
• Gezamenlijke Rotary projecten 
• Districtsplan : minstens 1 actie per jaar 
• Alle Rotaryclubs verbinden over ‘clean water’ dus water zonder plastic 
• Actie uitvoeren tijdens de RI Convention in Hamburg 
• PR maken via de vele Rotary Magazine 
 
Ideeën onderwijs/educatie 
• Informatieavond voor (klein) kinderen van Rotaryleden 
• Plastic lessen/lesmateriaal beschikbaar voor alle scholen 
• Informatie geven op scholen 

o Hands on om workshop Plastic les te geven  
o Leden gastlezingen laten geven op scholen 

• Onderwijsprogramma  interactief met By the Ocean we Unite of The Plastic Soup 
Foundation  

• Meenemen in reguliere schoolactiviteiten (talenles, verbinding met NL.schoon etc.) 
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Awareness acties eigen Rotaryclub(s)  
• Organiseren van een Plastic Soup quiz in eigen club 
• Trashdaten met andere Rotaryclubs 
• Adopteer lokaal park of bos (strook) en maak/hou dat met je club plasticvrij 
• Fishing the soup met een sloep als try-out 
• Rotary “PrickNick” met opruimen extra plastic/vuil 
• “Fellowship” plastic prikken 
• Organiseren van filmavond/documentaire met/van By the Ocean we Unite 

o Film samen kijkenà discussie 
• Eén of meerder clubs een ‘Plastic Free Week” 
• Iedere club een opruimdag 
• Plastic vrij dag in de lokale supermarkten 
• Familie- of klantendag op zee – IJsselmeer of ’t IJ – microbead fishing met By the Ocean 

we Unite 
• Zeilen met klanten à wetenschappelijk onderzoek doen met bytheoceanweunite.org 
• Plastic Soup Foundation raadplegen voor acties binnen de eigen club of voor eigen 

clubleden 
• Plastic vrij challenge starten tussen leden à plastic vrij inkopen of recyclen 
• Club enthousiast te krijgen om een ‘bubbeltapijt’ te financieren voor het flushen van de 

grachten en het ophalen van het plastic Great Bubble Barrier) 
• Clubs tegen elkaar laten strijden (evt. met een App?) 
• Alle plastic afval van 1 week van ieder lid verzamelen en daar een kunstwerk van laten 

maken 
• Lokale opschoonacties met clubleden 
• Lezingen over plastic afval 

o Bezoek aan (vuil) verwerkingsinstallatie/bedrijf 
• Schakel andere serviceclubs in (Lions) om nog meer draagvlak te krijgen 
• Spreek leveranciers uit je netwerk aan 
• Zakelijk netwerk activeren  
• 1 juni Plastic Vissen op ’t IJ (Hoe schoon is ’t IJ) 
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2.2 Awareness – Eigen omgeving 
 
Zelf het goede voorbeeld geven, Walk the talk 
 
Zelf minder plastic gebruiken 
• Op de markt boodschappen doen met eigen boodschappen tas 
• Minder weggooien 
• Geen plastic verpakking gebruiken 
• Handleiding van Plastic Soup Foundation gebruiken (Plastic Dieet) 
• Bakjes van de Chinees hergebruiken 
• Geen wegwerp artikelen gebruiken 
• Plastic apart inzamelen  
• Minder kopen 
• Plastic verpakking weigeren als het niet nodig is 
• Geen plastic zakjes meer gebruiken, eigen boodschappen tas meenemen 
• Eigen drinkbeker op werk (geen plastic bekers) 
• Koopgedrag aanpassen, gebruik terug dringen 
• Zelf tas(sen) meenemen bij boodschappen doen 
• Zelf actief eigen huisvuil (plastic) scheiden 
• Restaurants aanspreken op het zichtbare gebruik van plastic 
• Vlaamse frietzakken ipv plastic bakjes 
• Papieren zakjes voor lunch (te koop?) 
• Plastic scheiden, plastic mijden, kinderen leren wat het gevolg is 
 
Plastic afval op straat (van anderen) opruimen 
• Altijd plastic oprapen, ook op wandeling, vakanties 
• Omgeving plastic vrij houden, bevorderen awareness 
• Mensen in de straat opmerkzaam maken op de rotzooi en opruimen wat je vindt 
• Met een zak voor het plastic afval op pad als je naar het strand gaat 
• Afvalzakken meenemen om onderweg afval op te rapen + uitwasbare handschoenen 

voor bv. op het strand 
• Plastic in eigen omgeving/op straat oprapen en opruimen 
• Communicatie over plastic via buurtapp 
• Andere materialen zoeken om te gebruiken ipv plastic 
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De ernst van de zaak duidelijk maken aan je omgeving/familie/kinderen 
• Elkaar aanspreken 
• Het hebben over het probleem in alle clubjes waar je in zit  
• Maak je familie, (klein)kinderen, vrienden en kennissen attent op het probleem en dat 

uiteindelijk plastic in onze magen/lichamen terecht komt 
• Stimuleren omgeving om minder plastic te kopen/gebruiken 
• Begin bij jezelf (alle kleine beetjes helpen) 
• Mensen bewust maken hoe goed ons kraanwater is 
• Benoem een plastic straatcommissaris (die alle omwonende periodiek informeert en het 

plastic afval signaleert en laat opruimen) 
 
Lesgeven over plastic, kinderen informeren 
• Plaatselijke school, kinderen op onderwerp wijzen 
• Onderwijsproject met By the ocean we unite 
• Kinderen belonen als ze plastic verzamelen 
• Kinder acties organiseren 
• Confronteer leerlingen met plastic op het schoolplein 
• Scholen betrekken, een schoonmaakactie starten op de scholen 
• Scholenpakketten sponsoren  
• Duurzame dinsdag in Middelbare scholen 
 
Acties 
• Rotary Plastic Conferentie 
• Met de straat of Rotaryclub op plastic dieet (zie plastic soup foundation) 
• Family Clean Up dag organiseren  
• Film avond met de straat over plastic  
• Alle jachthavens aan marker- en IJsselmeer aanschrijven over het probleem 
• Challenge affiche Wedstrijd Plastic & Mijn toekomst 
• Honden uitlaat plastic opruimdag 

 
Met elkaar (buurt) schoonmaakacties doen  
• Met rolstoelen/rollators plastic ophalen 
• NL Doet Actie plastic opruimen gescheiden afvalbakken op het strand 
• Grachten, winkels, woonomgeving, scholen 
• Sportclubs, sportkantines, scholen, afval scheiden (nu wettelijk niet mogelijk, heel duur) 
• Honden uitlaat plastic opruimdag 
• Strandtenten sturen op plastic vrij 
• Look & Feel aanpassen van de containers moet een feest zijn om afval te scheiden. 
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2.3 Awareness – Internationaal 
 
Rotary organisatie 
• Gouverneurs in de wereld aanschrijven om mee te doen 
• Samen werken met Rotaract Europa  
• Zusterclubs in het buitenland, informeren, enthousiasmeren en uitnodigingen om mee te 

doen 
• Kennis van Rotarians benutten 
• Krachten bundelen 
• Informeren clubs, waar je in het buitenland op bezoek gaat 
• Zichtbaar maken bij Health P 
• Clubs in Duitsland benaderen en in Hamburg 
• In Hamburg internationale aandacht voor het probleem 
• Best practices internationaal delen 
• Aansluiten bij WASRAG, ESRAG 
• 17 Global Goals = EPSN 6 Goals 
• Er een Rotary International project van maken  

o Via clubs à district à nationaal à internationaal 
• Verbinden van alle bestaande initiatieven 
 
Wereldwijde acties 
• Grote Global Zeilpexpeditie onder Rotary vlag  
• Zeilexpeditie, Rotarisn arriveren in Hamburg al plastic vissend met By the Ocean we 

Unite 
• Alle kustplaatsen met Rotaryclubs activeren 
• Internationale bijeenkomst met wetenschappers, oplossingen bedenken 
• Meedoen aan de World Cleanup Day  
• Airmiles spaarprogramma à plastic miles 
• Alle kustdorpen (in Europa) verbinden in een plastic kennis platform voor schoon water 
• Een aantal (bestaande) plastic organisaties met elkaar laten samenwerken, een 

gemeenschappelijke internationale actie uitvoeren om elkaar te versterken.  
•  
Ambassadeurs, influencers, sponsoren 
• Beroemde ambassadeurs aantrekken /rolmodellen creëren, koppelen aan EPSN 
• Influencers popartiesten, DJ’s, artiesten, voetballer, kunst, Michele Obama,  
• Influencers jongere generaties aanspreken (Rotaract?) 
• Olympische Spelen connecten 
• Tech giganten zoals Google, Microsoft betrekken of acties mee doen 
• Grote sponsor vinden 
  



 
Inspiratiebijeenkomst 26 november 2018 
Uitkomsten EPS Brainstormsessies 
 

 11 

Communicatie en media 
• You tube kanaal maken, actie laten zien 
• Scoial media, internet 
• Iedereen moet de berichten op social media over EPSN delen en like 
• Ontwikkelen We Transfer Screensaver 
• Campagne materialen vertalen in diverse (Rotary) talen 
• Keep the message simple! 
• RAP of lied (laten) maken 
• Tv-programma ontwikkelen zoals The Voice wereldwijd 
• One Planet Film met voorbeelden Disney?  
• Fake film met Trump  -- THS is such a big mondial problem 
• Voetballers hun armen laten tatoeëren met End Plastic Soup Now logo  
• Wandelen voor water benutten 
 
Beïnvloeding, regelgeving 
• Beïnvloeding regelgeving internationaal o.a. rivieren schoonmaken\ 

• Multinationals uitdagen om Plastic Free te werken 
• EU-Beleid plastic gebruik 
• Plastic verbieden e.g. Kenia Rwanda 
• Internationaal vliegverkeer, plastic afval reduceren vooral van de catering  
• Internationale werkvakanties 
• Plastic Angels 
• Cruise schepen routes onderzoeken op plastic afval   
• Brochures verspreiden op cruiseschepen over hoeveelheid plastic  die je als passagier 

gebruikt (reders zijn meestal al miliebewust) 
• Hoe maak je inwoners van de meeste vervuilende landen en werelddelen aware? 

Regeringen/ VN kunnen we beïnvloeden? 
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3 Brainstorm - Actie 
 
Algemene opmerking: EPSN = fantastisch onderwerp  voor Rotary om te verbinden met 
bestaande initiatieven. Wel meer educatie/voorlichting geven, probleem nog beter 
uitleggen, filmpjes etc. 
 
3.1 1 juni 2019 EPSN actiedag 
 
• Hele lange kustlijn met heel veel Rotaryclubs en kinderen, waddeneilanden die meedoen 
• Trash daten op strand door app te promoten 
• Kinderen strand/ straat/ gracht laten opruimen en belonen 
• Eigen bubble barrier aanleggen en financieren 
• Plastic recyclen/ upcyclen (Peter Smit)  met kunstenaars 
• Zangers/ componisten met Liedjes over het thema 
• Plastic proeven op het IJ 
• Wijkopruimacties 
• Litterati wedstrijd met scholen 
• Actie/ campagne met gastles op scholen + actie: wandelen, opruimen 
• Quiz en plastic vissen 
• 100 containers vol in 1 dag 
 
Coördineren >100 acties 
• Onder dezelfde titel verschillende acties 
• Actie draaiboeken delen tussen clubs 
• Alle acties vastleggen op website 
• Actie meetbaar en zichtbaar maken 
 
Social media bom van alle initiatieven 
• Aandacht DWDD, internationale pers 
• Helden (BN’ers) antiplastic, samen met NGO’s 
• Media meenemen in voorbereiding en publicatie 
• Radio commercials 
• Samenwerking National Geographic 
 
Overige acties 
• 1 dag of 1 week geen items met plastic kopen 
• Afval bedrijf overhalen mee te doen 
• Kopersstaking voor hopeloze verpakkingen 
• Grote vuilnishoop van plastic op publieke plek neerleggen 
• Gerecyclede tas voor boodschappen als give–away 
• End Plastic Waste ipv Soup 
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3.2 Acties – Eigen Rotaryclub 
 
Kleinschalige evenementen in je eigen buurt 
• Met je club priknick, Troeptrimmen, strand, water, buurt opruimen 
• In samenwerking met Trashless earth op positieve vrolijke manier acties uitvoeren zoals: 

- plastic attacks (bij/ i.o.m.  AH met alle clubs op 1/6/2019) 
- trash dating 
- trashing map 
- treasure hunt met prijs 
- strand schoonmaken 

• Zoektocht naar plastic flessen met prijsjes erin  
• Spaarne schoon: zwemmen, rennen, fietsen 
• Water naar de zee, sponsorloop 
• Pokemon 
• Kinderen de ouders laten opvoeden challenge 
• Alternatieve gymles = opruimen park 
• Allemaal meedoen met de Nieuwjaarsduik 
• Avond 4 -daagse  
• Afval scheiden bij buurthuis, sportclubs, scholen 
• +++positieve alternatieven in beeld brengen (IKEA) 
• Plastic apart inzamelen 
 
Rotarians/clubs 
• Awareness op programma van eigen club (iedere week) 
• 5 minuten praatjes hoe plastic-vrij je probeert te leven 
• Al je eigen evenementen plastic vrij organiseren 
• Rotarian gedragsregels= leuk voor thuis 
• Samenwerken met andere clubs over plastic, ieder zijn eigen focus 
• Regio/ district enthousiasmeren  
• Congres organiseren 
• Etiketten leren lezen, Rotary event 
• Kennis opdoen door samen naar congressen te gaan 
• Groot Rotary letters van plastic en van boven fotograferen 
 
Educatie 
• Lespakket bij lokale scholen introduceren 
• Leef als je leert, Kennis is macht 
• Holle Bolle Gijs 
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3.3 International Rotary convention Hamburg 1 – 5 juni 2019 
 
• Route naar Hamburg langs alle watersteden plastic verzamelen 
• Elbe afsluiten 
• Iets met de Rotary vloot 
• Plastic Whale of By the Ocean we Unite actie laten doen 
• Speciaal symposium  
• Plastic vuilnis boten laten zien hoeveel plastic we produceren 
 
Plasticvrije Rotary conferentie 
• 10 miljoen kilo in 1 dag? 
• Ontbijt plastic free servies, Servies sponsoren van bio-based materiaal ipv plastics 
• Alleen doppers ipv plastic flesjes 
• Alle plastics daar verzamelen 
 
Aandacht 
• Kunstenaar iets laten maken 
• Kubus vullen met plastic 
• Rotary wiel van plastic maken 
• Drijvend podium 
• Nachtwacht maken van plastics 
• Trash-man als gimmick rond laten lopen 
• Grote borden met foto’s van door plastic gedode dieren 
• Pop-up shop plastic free 
• Plastic recycling machine neerzetten 
• 3d printer daar plastic laten printen in handige nieuwe producten 
• Plastic soup uitdelen 
• Plastic-free materiaal uitdelen 
• Tentoonstelling met alternatieven voor plastic producten 
• Verkoop van Plastic soup atlas 
• Plaatselijke media benaderen 
 
Zichtbaarheid 
• Allemaal EPSN hoofddeksel op 
• Allemaal op EPSN-slippers Gele Rotary hesjes aan 
• Een yell in de pauzes 
• Opvallende overall aan 
• Grote badges, echt groot 
• Vlaggen maken op (ontbijt) tafels 
• Auto magneet EPSN- logo 
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4 Brainstorm - Anticiperen 
 
De uitkomsten van deze sessie zijn gegroepeerd naar acties / doelgroepen 
 
4.1 EPSN strategie-ontwikkeling 
 
• Rotary denktank 
• 17 global goals = ook plastic soup opruimen wel 6 goals 
• Niet geld laten sturen/beslissen, maar gezondheid  
• Samenwerking 
• Tafel voor bioplastics zoals klimaatakkoord olv Ed Nijpels 
• Verplicht 4% plastic minder als Parijs akkoord 
• Alternatieve plastic akkoord 
• Unilever/MVO aanspreken uitnodigen wat te doen!? 
• Discussie met producenten voeren in het openbaar 
 
4.2 Strategische acties 
 
• Plastic conferentie met politiek, wetenschap en producenten  
• Faciliteren van plastic soep bedrijven door Rotary 
• EPSN goedkopere tassen papier/jute/hennep aanbieden 
• Anticipatie: districenters voorlichten. Zij verpakken alle internetbestellingen. Wellicht 

haalt dat meer aan dan de supermarkten 
• Hoofdkantoor Lidl (Huizen), Action (NH), AH (?) benaderen 
• Minder wegwerpartikelen verkopen 
• Doel uitspreken om zo min mogelijk plastic te gebruiken  
• Quick scan voor bedrijven MKB 
• Formats om klachten in te dienen over onnodig plastic gebruik 
 
4.3 Acties op niveau gemeente  
• Gemeentelijke cleanup dag 
• ‘super burger’opzetten: wat doe jij voor jouw gemeenschap? Stimuleren vanuit de 

gemeente 
• Vanuit de gemeente meer awareness creëren (soort van SIRE reclame) 
• Plastic awareness wijkprogramma ontwikkelen en opzetten 
• Iedereen een plastic afval container/op elke hoek/straat 
• ‘Plastic politie’ handhaven van plastic op straat 
• Gemeente Amsterdam alle diensten plasticvrij!! (en klimaatneutraal (emoticon) 
• Verplichte lessen over plastic op basis/middelbare scholen -> kennis! 
• Plastic Soup Foundation introduceren 
• Helder recyclebeleid (informeren) 
• Beleid m.b.t. educatie 
• Denk bij stemmen denk aan plastic 
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4.4 Acties op niveau MKB/supermarkten 
 
• Rotarians met supermarkt betrekken 
• Directie supermarkt bewust maken 
• Rotary kan awareness actie houden bij alle middenstanders 
• Winkeliersvereniging uitnodigen voor brainstorm 
• Organiseer een MKB plastic cleanup, zo ondernemers hun eigen afval laten zien 
• Plastic attack, maar altijd in overleg! 
• Maak positief publiciteit voor bedrijven die goed doen 
• Supermarktchallenge: wie doet wat? 
• Alternatieven voor MKB en supermarkten  
• Voor middenstand lage marges, dus moet niets kosten 
• Duurzame producten ipv wegwerpartikelen 
• Product plastic/duurzaam/gescheiden wegbrengen 
• Supermarkten: verkoop plastic tassen stoppen, vervangen door papier 
• Plastic-shaming: verliezer van het jaar – winnaar van het jaar 
• Plastic scheiden plastic afval bij iedere supermarkt 
• Zorgen voor alternatieven voor plastic 
• Jute of linnen tassen - Hennep netten –mandjes van stro 
• Tassen met woorden: ‘wij kopen plasticvrij’ 
• Verkopen geen plastic: rietjes; bestekken; borden; bekers, etc. 
• Geen plastic voorwerpen ivm promotie acties 
• Op de A-schappen indien plastic vriendelijk product (in supermarkt) 
• Plasticvrije producten goedkoper maken 
• Prijsbeleid aanpassen op verpakking 
• Supermarkten hebben veel kunststof kratten, kan dit ook van zwerfafval worden 

gemaakt? 
• Alternatieven voor plastic voor voedselverpakking: vetvrij papier en karton 
• Plastic verpakking  plastic attack supermarket 
• Plastic vervangen - organic plastic promoten 
• Als eerste de supermarkten c.q. hun producenten bewerken op verbod van plastics 
• Andere oplossing voor anti-diefstal verpakking 
• Waarom geen gescheiden afval? -> vermindert bewustzijn 
• Gebruiken kleine ondernemers minder plastic dan de grote bedrijven? 
• Stickers winkels 
• Eigen collectieve productie lokaal 
• Zelf deelnemen aan opleiding awareness 
• Opleiding -> kennis creëren 
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Ideeën MKB/supermarkten:  
• Selecteer ‘jouw’ middenstander op plastic awareness 
• De eigenaar/supermarktchef aanspreken op te veel verpakking!  
• Inkoop van in plastic verpakte goederen met x% p. jaar verminderen 
• Afschaffen plastic zakjes 
• Aansporen geen plastic zakken te verkopen 
• Leverancier beïnvloeden 
• Papier/karton verpakkingen eisen van de leverancier  
• Foam trays afraden 
• Filiaal inrichting (schappen/prijsbordjes =plasticvrij 
• Laat producten zien zonder plastic, stimuleer promotie voor bedrijven die dit doen 
• Plasticvrij keurmerk (als het bestaat) apart schap van maken net als superfoods 
• Meer losse producten verkopen en herbruikbare zakjes promoten 
• Mogelijkheid overbodige verpakking achter te laten in filiaal 
• Meer gelegenheid om verpakkingen verwijderen 
• Makkelijk om je plastic in te zamelen ‘bakken’ 
• Alternatieve verpakkingen bedenken, ook voor vervoer (pallets) 
• Meervoudig bruikbare tas als p.r. 
• Hergebruik stimuleren. Laten betalen als je geen eigen verpakking meeneemt 
• Meer onverpakte artikelen  
• Overpakken in papier 
• Alternatieve verpakking (papieren zak) 
• Papieren zakken ipv plastic 
• 1x kassa plasticvrij (extra bonus) 
• Meer opties voor verpakkingloze aankoop 
• Belonen als iemand met eigen verpakking komt 
• Plasticloos inkopen 
• Jongeren aanspreken via video’s in winkels 
• Eigen verpakking van filiaal met glas, papier 
• Indeling winkel vakken met plastic vakken zonder plastic 
• Melk/frisdrank in glas en weer inleveren (statiegeld) 
• Minder keuze (en minder merken) met hetzelfde 
• Dispensers: noten hagelslag shampo etc. 
• END ACTION NOW (de winkelketen Action) 
• Action als winkel verbieden 
• Stoppen productie (Action) rotzooi 
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4.5 Acties op niveau horeca, markten, festivals 
• Horeca: plastic disposables vervangen 
• Rotary + markt kramen:  

o plastic tasjes erbij? 10 ct extra 
o eigen boodschappentas met marktlogo 

• Festivals: 
o Geen plastic verpakkingen/glazen 
o Ballonnen verbieden 

 
4.6 Acties op individueel niveau 
• Plastic weigeren, alleen papieren verpakkingen accepteren 
• Geen plastic kopen  
• Bevragen overbodige plastic verpakking 
• Vragen naar plasticvrije producten overal altijd weer 
• Laat het plastic in de winkels, vragen stellen over inhoud in de producten 
• In gesprek blijven gaan 
• Ga op plastic dieet: reductie/lekkage. 

 
4.7 Acties gericht op producenten/verpakkingsindustrie 
• Kom bij de producent aan tafel. Spreek netwerk aan. 
• Producenten bewegen tot geen gebruik plastic 
• Gezondheidsgevaar bewust maken van bedrijfs top 
• Plastic/duurzaam als onderdeel van het jaarverslag 
• Overal statiegeld op 
• Alleen volledig afbreekbaar eenvoudig te verpakken spullen 
• Nodeloze plastic verpakkingen bij electronica afschaffen 
• Plastic folie om boxspring bed vervangen door herbruikbare hoes te gebruiken op 

transport Swiss sense box spring 
• ‘Wij zijn plasticvrij’ stickers maken 
• Meer gebruik maken van afbreekbaar plastic 
• Bio-based plastic: laten zien dat er markt voor is 
• Bio based waterfles ontwikkelen 
• Biomassa R&D Centre 
• Producenten verplichten aan te geven op het product of en hoeveel plastic erin zit 
• Reclame van producenten zelf over hun (plastic) producten op te ruimen ->  massa-

media=massabereik 
• Traceerbare supply chain (waar gebruik jij plastic). QR code voor consument 
• Hergebruiken voor producent interessant maken  
• Plastic diet. Reductie  geen lekkage 
• Plastic Mass Index publiceren 
• Alternatief organisch materiaal gebruiken 
• Afbreekbaar plastic 
• Composteerbaar plastic/monoplastics 
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• Minder soorten plastic ivm recyclen 
• ‘Bio’plastic 
• Jaarlijkse prijs voor producenten met minder plasticverwerking 
• Verplichte terugname 
• Verpakkingen aanpakken 
• Slimmere verpakkingen: grotere verpakkingen; zonder water; aftappunten zeep; recycle 

verpakking via logistiek 
• Verpakking zonder plastic 
• Geconcentreerd of water uit het product halen 
• Beter recyclebaar maken 
• Monoplastics maken voor noodzakelijke barrieres 
• Wasmiddelenproducenten zorgen voor aftappunten 
• Begin met minder plastic waar vervangbaar door milieuveiliger  produkten 
• Educatie voor het publiek 
• Minder verpakking 
• Gebruik ‘betere’ plastic soorten 
• Meer verzamelacties - hergebruiken van plastic 
• Publiceer beatthemicrobead.org -> productlist 
• Organiseer dat grote bedrijven (plastic)producten boycotten en uitbannen 
• Alternatieve verpakkings-middelen/-methodes gebruiken/ontwikkelen  link wetenschap 
 
4.8 Acties gericht op politiek 
• Politici uitnodigen 
• Politieke debatten organiseren 
• Breed aanpakken politiek + lokaal 
• Groene partijen steunen 
• In partijprogramma’s opnemen van actiepunten  
• Infiltreren in politieke partijen 
• Plastic soup aanbieden op de BBQ voor het zomerreces 
• Alle raadsleden voorzien van een (EPSN)dopper met verhaal plastic soep 
• Stimuleren opruimen en belonen 
• Waterzuivering: ‘uitstoot’ van plastic monitoren 
• Research op plastic eters 
 
Wet- en regelgeving/belastingen/boetes 
• EU regels 
• EU subsidie voor plasticvrije grondstoffen 
• EU subsidie deel ombuigen naar bioplastic onderzoek 
• Plastic als giftige emissie in REACH 
• Politieke eisen: Aannemen van nieuwe wetten (landelijk) 
• Subsidie voor producenten van alternatieven bv. bioplastic 
• Fundamenteel onderzoeksbudget voor omslag vgl. budget voor omslag fossiel naar 

alternatieve energie 
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• Fiscaal stimuleren van betere plastics (monoplastics/PET)  
• Afbreekbaar plastic stimuleren (polymelkzuur) grote recycle-installatie nodig, maar kàn 
• Belasting korting voor bedrijven zonder plastic 
• Belonen van duurzaamheid 
• Fiscaal straffen 
• Belasting op virgin plastic 
• Bedrijven moeten meer belasting betalen op plastic productie, mogen niet doorvoeren in 

de prijs (prijs omhoog dan q(uantiteit?) naar beneden) 
• TAKS 
• Boetes op verspilling 
• Boetes op weggooien 
• Wet afvalscheiding voor scholen en sport 
• Verbieden van toevoegen microplastic aan producten 
• Verbod op weekmakers 
• Regelgeving monoplastics 
• Plastic opnemen in kader richtlijn water 
• Plastic norm in fijnstof 
• Richtlijnen hoeveel verpakkingsmateriaal per product gebruikt mag worden 
• Meten/plastic norm 
• Terug naar gescheiden afval 
• subsidies  
• Innovatie stimuleren 
• ZonMW Subsidie voor plastic aanpak onderzoek 
• Recycle subsidie 
• Belastingvoordeel voor zuinige gebruikers 
• Plastic belasting 
• Hogere belastingen voor plastic vervuilende producten/bedrijven 
• Plastic taks tbv plastic outsource innovatie fonds 
• Hef belasting op plastics 
• Idee: tax op (micro) plastic productie 
• Andere verpakking indien mogelijk, plastic verpakking meer belasten 
• Plastic footprint analyse/berekenen van ieder bedrijf en op basis daarvan bijdrage plastic 

reductie of belasting 
• Belasting ‘breaks’ voor minder plastic verpakking 
• Voorlichting 
• Voorlichtingsspotjes 
• Reclamespots tegen weggooien 
• Educatie van Min van Onderwijs 
• Promotie educatie 
• Bewust worden  
• Goede voorbeeld 
• Singapore voorbeeld 
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Statiegeld - acties 
• Statiegeld verplichten 
• Statiegeld voorbeeld Duitsland of USA 
• Statiegeld uitbreiden 
• Statiegeld op PET flesjes 
• Statiegeld op kratten 
• Statiegeld!!! 
• Plastic statiegeld 
• Statiegeld op plastic  
• Statiegeld op kleine flesjes 
• Statiegeldflessen plastic (ook op glas) 
• Statiegeld  ‘problematiek’ 
• Statiegeld uitbreiden 
 
Keurmerk/sterrensysteem 
• Keurmerk instellen  
• Pictogram op producten 
• Keurmerk op producten met (micro) plastic 
• Sterrensysteem voor afwezigheid plastics 
• Plastic gebruik opnemen in een keurmerk ‘duurzaam’ 
• Waarschuwing op product 
 
 


