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1  VOORWOORD 
 

 
 
Voor de Plastic Soup Foundation vloog 2012 letterlijk voorbij.  

• We kregen vleugels door de duizenden mensen die ons 
gingen volgen en steunen.  

• We bewezen, dat we daadwerkelijk een organisatie zijn die 
van onderaf komt - zonder sturing van overheden of 
bedrijfsleven.   

• We werkten samen met ruim twintig milieu- en 
lobbyorganisaties in de hele wereld en voerden gezamenlijk 
succesvol campagne tegen microplastics in 
verzorgingsproducten: Bead the Micro Bead! 

• We deden dat alles zonder geld en kregen er meer dan 10 
miljoen euro aan mediawaarde wereldwijd (!) voor terug.  

• We deden dit met open vizier: door informatie te delen en 
niets af te schermen, waardoor de plastic soep doordrong 
tot een meerderheid van de Tweede Kamer. 

• We gingen een open dialoog aan met wetenschappers, wat  
heeft geresulteerd in een meer constructieve 

samenwerking. Samen luiden we nu de mariene noodklok. 

We hebben de voortschrijdende milieuramp die de plastic soep 
is, in 2012 kortom op een veelvoud aan agenda’s gezet.  
Dat deden we met louter vrijwilligers.  
Allemaal professionals, dat wel.  

En konden we op 2011 nog met bescheiden blijdschap 
terugkijken, nu ben ik ongelooflijk trots op Michiel, Peter, 
Janna, Frank, Patrick (2x), Harmen, Machteld, Wendy, Cornelia, 
Anne, Audrey, Jurriaan, Sheila, Pieter, Jeroen, Tjerk, Jelle, 
Jacqueline, Woltera, Maartje, Sacha, Emma, Alex, Marijn, Rob, 
Siem, Anton, André en nog heel veel anderen!  

In 2012 is er ook een nieuw en uiterst bekwaam bestuur 
samengesteld en kon ik begin 2013 als (interim)voorzitter het 
stokje overdragen aan Jack van Ham (voorheen algemeen 
directeur ICCO en Rode Kruis). Hij wordt bijgestaan door  

- Frans van den Boom (directeur NCDO) als secretaris 
- Peter Keijzer (managing partner van persbureau L&DJ) 
- Freek Stoové (media jurist bij ABC Legal, o.m. voor de 

VPRO). 

Zelf ga ik verder als directeur. 

Ook daar ben ik bijzonder trots op.  

Maria Westerbos 
Augustus 2013 
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2  WEL & NIET BEREIKT IN 2012 

In 2011 maakte de PSF een begin met het bereiken van haar doel. 
Na afloop van de driedaagse  - een grote publiciteitscampagne op 
30 november & 1 en 2 december van dat jaar – moest echter 
geconstateerd worden dat het met de maatschappelijke 
bewustwording over de Plastic Soep nog slecht was gesteld. Grote 
groepen mensen hadden weliswaar van het probleem gehoord, 
maar vertaalden dat nog niet naar het eigen hier & nu. Daardoor 
voelden overheden en industrieën vooralsnog de noodzaak niet om 
tot een omslag te komen en ontbrak het de media aan motivatie 
om regelmatig over deze milieuramp te berichten. Destijds had de 
Plastic Soep nog lang niet de alarmstatus, die het verdiende.  
 
Daar is in 2012 verandering in gekomen. Na een zeer gedegen 
voorbereiding werd vanaf augustus 2012 internationaal campagne 
gevoerd tegen het toevoegen van microplastics in cosmetica: Beat 
the Micro Bead. Daarbij was Stichting De Noordzee een 
strategisch sterke partner en medeafzender van de campagne.  
De constatering dat producenten moedwillig plastic toevoegen aan 
tandpasta, scrubs, lipglos, deodorant en shampoos leidde tot veel 
verontwaardiging onder consumenten en persaandacht in de hele 
wereld. Wetenschappers anticipeerden hierop door ook de 
alarmbel te luiden. 
Hierdoor kreeg de plastic soep nu wel de alarmstatus die nodig is 
en kwam 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:  
 

 
 
Ketens in Duitsland, Oostenrijk en Engeland volgen dit voorbeeld 
sinds begin 2013 en inmiddels waait de campagne over naar 
Amerika.  
De plastic soep kreeg een gezicht door tandpasta!  
 

 
    
Wat de organisatie in 2012 verder nog meer - of juist niet - heeft 
bereikt, kan het beste getoetst worden aan de uitgangspunten. 
Deze zijn aan het eind van het jaar door het nieuwe bestuur 
bijgesteld en worden – waar nodig – in de statuten verankerd. 
 
 
PSF-UITGANGSPUNTEN 
• Het bieden van een onafhankelijk platform waar kennis, 

onderzoek, initiatieven en resultaten met betrekking tot de 
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Plastic Soup voor alle belanghebbenden toegankelijk en 
beschikbaar zijn. 
Toetsing: in 2012 is dit platform duidelijk gegroeid. De 
Nederlandse website bevat veel heldere informatie. De 
vertalingen blijven echter achter, waardoor de Engelse website 
nog volstrekt onvoldoende is. 

• De PSF is een goede doelenorganisatie met fondsenwerving en 
financiële ondersteuning van projecten/initiatieven die bijdragen 
aan de doelstellingen van de stichting. 
Toetsing: de aandacht ging in 2012 vooral naar het voeren van 
de internationaal succesvolle campagne ‘Beat the Micro Bead!’ 
en het agenderen van de plastic soep. Het vinden van fondsen 
voor een probleem dat mensen nog niet in huis en hart raakt, 
bleek uiterst moeilijk. Ook was er (nog) geen sprake van 
financiële ondersteuning van projecten/initiatieven van anderen.  

• De PSF is in Nederland gevestigd met als primaire doelstelling 
bewustwording in eigen land. Om maximale impact te kunnen 
hebben, werkt de Foundation samen met een netwerk van 
(inter)nationale NGO’s en heeft daarbij vaak een 
voortrekkersrol.   
Toetsing: hierin is de PSF in 2012 ruim geslaagd. De stichting 
staat inmiddels (inter)nationaal bekend als één van de 
opinieleiders. 

• De PSF faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van een 
keurmerk: de Plastic Soup Footprint. 
Toetsing: dit traject verloopt langzaam, maar gestaag. FFact, 
RoyalhaskoningDHV en Partners for Innovation werken 
gezamenlijk aan een projectplan waarin de PS-Footprint wordt 
(door)berekend. 

• Discussie over de omvang, aard en schadelijkheid van de 
plastic soep zal altijd blijven bestaan. De stichting richt zich 

vooral op de reductie, preventie en uitbanning van plastic 
vervuiling in water. 
Toetsing: de PSF houdt zich goed aan dit uitgangspunt. 

  
 
DOELSTELLING & STRATEGIE NA 2012 
Begin 2013 concludeert het nieuwe bestuur van de PSF, dat door 
het grote succes van ‘Beat the Micro Bead’ het behoud van focus 
meer dan ooit een must is. De PSF trekt veel aandacht en het 
relatiebestand groeit snel, net zoals het aantal vragen en 
uitnodigingen dat op de jonge organisatie afkomt. 
 
Tussen 2012 en 2100 formuleert de PSF daartoe steeds 
tussendoelen, die onder invloed van al dan niet behaalde resultaten 
bijgesteld kunnen worden. Daarbij is het zaak om een balans te 
bereiken tussen een hartverwarmende identiteit en de risico’s die 
kleven aan professionalisering.  
 
De strategie van 2013 tot 2015 richt zich op samenwerking met 
derden en campagnes met als doel: het creëren van 
bewustwording & educatie én het stimuleren van innovatie. 
In de komende 2 jaar betekent dit onder meer het volgende:  

1. Bewustwording creëren bij publiek en industrie over het feit 
dat de aanwas van kunststof in oceanen moet stoppen om 
de toegebrachte schade aan mens en dier te beperken. 

2. Innovatie: bedrijven moeten gestimuleerd worden om 
bestaande plastics te vervangen door gezonde, natuurlijke 
afbreekbare kunststoffen (bio plastics)  of alternatieve 
producten. Tevens moet de marktintroductie van innovaties 
die de plastic soep opruimen of plastic terugbrengen tot 
dieselolie gestimuleerd worden. 
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En verder:  

2016 de PSF, Duurzame PABO en UNESCO zetten 
de plastic soep samen op de internationale 
onderwijskaart als lesprogramma;    

2020 de PSF overtuigt steeds meer mensen van 
de noodzaak om te stoppen met het lozen 
van plastics in rivieren, zeeën en oceanen. 

 
 

Doelstelling 
In het jaar 2100 komt er wereldwijd  
geen plastic meer in water terecht.   

 
 
  
 
  
 
 
  



	  

7	  

3  2012 IN CIJFERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website 32.218 unieke bezoekers en 112,176 

pageviews 
Facebook Nederland 900 likes  
Facebook Europa  > 1400 likes   
Twitter   bijna 800 volgers 
 
TV Jeugdjournaal, RTL Nieuws, 

Nieuwsuur 
Print o.m. meerdere malen alle grote, 

regionale en vrijwel alle lokale 
kranten, Flair, De Consumentengids 

 (Internet) edities in de hele wereld, 
waaronder The Guardian, The Times 

Radio Tros Nieuwsshow (2x) 
 
Geschatte mediawaarde  > 10 miljoen euro  
 volgens L&DJ PR voor technologie, 

innovatie en duurzaamheid 

 Kijk ook op 
http://plasticsoupfoundation.org/nu-
in-de-pers/ 

  
 
     1  tweetalige website 

1 internationaal succesvolle campagne 
           1 petitie 
       1 muziekclip 
         1 videobrief 
          1 Twitter account 
 1 gratis APP voor Iphone + Ipad 

1 persbureau L&DJ 
1 prijs; runner up Dutch PR Award 2012 

 
    2          Facebook pagina’s 
         2 moties in de Tweede Kamer 
  
    3 maal doorgedrongen tot de Europese Commissie      
                        over microplastics 
  
     6  leden in het Comité van Aanbeveling 
 
     8  organisaties in de Raad van Advies 
            8 Nederlandse bedrijven stoppen met het 

toevoegen van microplastics aan cosmetica 
 
     > 20 NGOs waarmee (op een internationaal   
                        platform)  is samengewerkt 
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4  DE INRICHTING VAN DE 
ORGANISATIE 
 

 
 
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 generen van free publicity, het maken van een 
écht verschil en het genereren van naamsbekendheid in 
combinatie met een positief hartverwarmend imago. 
 
Conclusie: in 2012 vestigden we onze naam als betrouwbare en  
sympathieke NGO en wisten we de plastic soep als issue definitief  
op de kaart van burgers, bedrijfsleven, collega milieuorganisaties  
en overheid te zetten.  
 
Begin 2013 is er daardoor sprake van een snelgroeiende beweging 
van onderaf en geldt de PSF als een onafhankelijke autoriteit voor 
pers, politici, collega’s in het veld en burgers zoals u en ik.  
 
Voor nog meer succesvolle campagnes en gezonde 
fondsenwerving zijn een goede organisatie en infrastructuur echter 
onontbeerlijk en daar moet de PSF in 2013 absoluut voor zorgen.  
 
We zijn een kleine organisatie met een grote missie.  

 
Tot op heden zijn met de inzet van vrijwel geen middelen (vaak 
zelfs ‘cure, no pay’) heel significante bijdragen geleverd aan onze 
missie en doelstelling. Dat verdient een groot compliment, met 
name voor de kern van vrijwilligers.  
We maken gebruik van spraakmakende communicatie en richten 
ons op het grote publiek, maar ook op politiek en industrie. Daarbij 
zijn we altijd bereid tot een dialoog met alle belanghebbenden, 
maar niet onder de voorwaarde dat we een campagne opschorten.  
 
De pers is een belangrijke speler. Via haar kunnen we onze 
boodschap aan het brede publiek kwijt. Maar we verspreiden ook 
veel nieuws via social media als Twitter en Facebook.  
Een boodschap meer permanent over het voetlicht brengen, blijft 
echter een lastige opgave. De media zijn vluchtig en het geheugen 
van het grote publiek kort….  
Dit kan ondervangen worden door misstanden en 
opmerkelijkheden, maar ook nieuwe wetenschappelijke feiten 
doorlopend op de publieke en politieke agenda te zetten. Om dat 
te kunnenis het essentieel dat er basisfinanciering / core funding 
gevonden wordt om de out of pocket kosten te dekken.  
 
In de eerste maanden van 2013 zal worden gewerkt aan een 
bestuursreglement en directiestatuut.  
 
De PSF onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor 
Goede Doelen. Uitgangspunten hierbij zijn transparantie, eerlijkheid 
en een open vizier. De PSF zal hiertoe een heldere en toegankelijke 
klachtenprocedure opstellen, welke uiterlijk in de zomer van 2013 
wordt ingesteld.  
 



	  

9	  

VERANTWOORDING 
De PSF wil graag voldoen aan alle eisen van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF Keur). Eén van de eisen is dat het 
percentage van de inkomsten dat wordt besteed aan eigen 
fondsenwerving en de organisatie maximaal 25% mag bedragen. 
Voor de PSF is dit percentage in 2012 echter niet vast te stellen 
door het uitblijven van inkomsten. Slechts de hoogstnoodzakelijke 
(on)kosten werden gedekt en het jaar werd met een klein verlies 
van € 2.000 afgesloten. 
Des te opmerkelijker is het bereikte resultaat.   
 
 
KLACHTEN 
De Foundation heeft tot op heden geen klachten ontvangen.  
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5  ABSOLUUT HOOGTEPUNT IN 2012: 
CAMPAGNE BEAT THE MICRO BEAD 
 

 
	  
De Plastic Soup Foundation werd opgericht in februari 2011 en liet 
voor het eerst van zich horen tijdens de Plastic Soup Driedaagse in 
december van dat jaar. Via de traditionele media werden in korte 
tijd maar liefst 5 miljoen mensen bereikt - met als voorlopig 

hoogtepunt voor het grote publiek het vissen naar plastic soep in 
de Haagse Hofvijver. 
Doel: het breed genereren van naambekendheid. 
Veel continuïteit leverde dat nog niet op. In december 2011 werd 
de website van de Plastic Soup Foundation minder dan 300 x per 
maand bezocht. Wel was een basis gelegd om verder op te 
bouwen. 
 
In 2012 werd vervolgens heel zorgvuldig toegewerkt naar een grote 
campagne tegen het toevoegen van microplastics aan 
verzorgingsproducten. Dit was al in meerdere landen door 
meerdere milieuorganisaties geprobeerd, maar vooralsnog zonder 
enig succes.  
Op het moment dat de Plastic Soup Foundation daarom eind 
augustus de media opnieuw zocht, was dat goed voorbereid van A 
tot Z, ditmaal met inzet van alle traditionele én sociale media.  
 
De campagne resulteerde in  

-‐ een breed draagvlak dankzij de ondersteuning van meer 
dan 20 NGO’s uit de hele wereld  

-‐ twee aangenomen moties in de Tweede Kamer 
-‐ een constant groeiend aantal ‘likes’ op Facebook uit 

binnen- en buitenland 
-‐ een groeiend aantal volgers op Twitter, ook door de zeer 

succesvolle actie rond kerstmis waarin Unilever namens de 
PSF en ruim 20 (inter)nationale milieuorganisaties in circa 
100.000 tweets werd gevraagd om micro beads in de ban 
te doen. Unilever deed daarop een toezegging om 
wereldwijd te stoppen met de toevoeging van microplastics 
in personal care products 
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-‐ 7 overige Nederlandse ketens die eveneens gehoord gaven 
aan de oproep, waaronder de HEMA, ETOS en Kruidvat 

-‐ positieve opvolging door ketens in Duitsland, Oostenrijk en 
Engeland 

-‐ aandacht voor het onderwerp in het Europese, maar ook 
meer specifiek in het Engelse en Duitse parlement 

-‐ 1 Nederlandse APP voor Iphone & Ipad.  Deze gratis APP 
werd in november 2012 gelanceerd. Consumenten die de 
barcode van verzorgingsproducten scannen, kunnen 
hiermee zien in welke producten microplastics zijn verwerkt. 
De APP kent drie codes: rood, oranje en groen, gebaseerd 
op de productlijsten die Stichting De Noordzee al eerder 
had gepubliceerd. Code oranje betekent net als code rood 
dat het product plastic bevat, maar dat de producent heeft 
aangekondigd het er uit te halen. Groen betekent dat het 
product plastic vrij is 

-‐ ruim 10 miljoen aan traditionele mediawaarde in binnen- en 
buitenland, met daarnaast een constante stroom aan 
berichten op het web 

-‐ meer dan 32.000 unieke bezoekers op website van de PSF 
met meer dan 110.000 pageviews en dat alles 

-‐ met uitsluitend professionele vrijwilligers en voor 0 
eurocent.  

 
Kortom: de campagne resulteerde daadwerkelijk in een 
verandering van het gedrag van bedrijven, regering, overheden, 
consumenten en NGOs op het gebied van micro plastics gebruik. 
En dat internationaal!  
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6  FONDSENWERVING & FINANCIELE 
VERANTWOORDING 
 

 
 
INKOMSTEN IN 2012 
Tegenover het vele werk van de Foundation in 2012 stonden echter 
nauwelijks inkomsten.  
Wel kreeg de PSF een ANBI-status toegekend waardoor giften 
voortaan volledig aftrekbaar zijn. Ook is de stichting vrijgesteld van 
BTW, met uitsluiting van de webshop.  
 
 
DONATIES EN OMZET WEBSHOP 
De Plastic Soup Foundation ontving in 2012 € 3.207 aan donaties.  
Daarnaast bedroeg de omzet van de webshop € 2.066.  
Dit waren alle inkomsten in 2012. 
 

 
OVERZICHT UITGAVEN 
De totale lasten bedroegen € 13.574 in 2012.   
Daarvan is  € 11.487 besteed aan de organisatie: hieronder vallen 
de kantoorlasten en de algemene lasten.  
Daarnaast is er € 1.289 besteed aan inkopen voor de webshop. 
 
 
RESULTAAT 2012 
Door het aanwenden van een positief resultaat van € 6.321 dat 
behaald werd in 2011 konden de uitgaven van 2012 desondanks 
vrijwel geheel gefinancierd worden.  
 
Hierdoor kwam het negatieve resultaat van 2012 uit op slechts  
€ 2.002. 
 
Dit is ook te danken aan de vrijwilligers, die stuk voor stuk bereid 
waren om hun onkosten of de inbreng van hun professionele 
kennis en arbeidsuren niet te declareren. 
 
De PSF is daarmee gebouwd op een gedeelde overtuiging en niet 
op geld. Misschien is er wel geen sterkere basis dan dat.  
 
 
FONDSENWERVING IN 2013 
Welke mogelijkheden zijn er om de Plastic Soup Foundation 
financieel snel te versterken?  
 
Het is allereerst belangrijk om snel over de volgende zaken te 
beschikken:  



	  

13	  

- een heldere visie en concrete ambities met naast 
kwalitatieve vooral ook kwantitatieve doelstellingen  

- een beknopte, heldere en aansprekende ‘case for support’ 
in brochure of briefvorm, die aanspoort om bij te dragen 

- een uitgebreid wensenlijstje. Wat is urgent, wat heeft de 
PSF op korte en op lange termijn nodig, voor welk doel en  
- vooral -  hoeveel geld is er nodig.  

 
Voorop staat dat geven nauw verbonden is met gevoel, met 
gunnen, met emotie. Daarom zal er in 2013 een basis worden 
gelegd voor duurzaam relatiebeheer met gevers.  
Zo werkt zusterorganisatie Algalita met succes volgens het 
volgende principe: een donateur wordt meteen lid van de club en 
krijgt hier een membership voor terug.  
 
Fondsenwerver Vera Peerdeman in Het PAROOL van 1 november 
2012:  “Friendraising, ofwel: een duurzame relatie aangaan met 
(prospect)  donateurs, is gericht op de lange termijn en levert veel 
meer op dan een enkele, snel gescoorde grote gift. (…) Ik raad 
fondsenwervers dan ook aan in 2013 een strategie op te zetten om 
duurzame relaties aan te gaan met middelgrote gevers en met hen 
in contact te treden via bijeenkomsten, events, telefonisch contact, 
een persoonlijk bezoek, noem maar op. Een strategie voor 
friendraising dus. Let op mijn woorden: friendraising gaat het 
sleutelwoord van 2013 worden.” 
Donateurs zouden in het geval van de PSF  Vrienden van de 
Foundation kunnen worden, waarbij zij bij voorbeeld 

• voor een bedrag van € 50,00 het boek Plastic Ocean van 
Charles Moore krijgen toegezonden  

• voor een bedrag van € 100,00 eenmaal per jaar uitgenodigd 
worden voor een bijeenkomst om mee te praten over de 
ernstige problematiek van plastic en water  

• voor een bedrag van € 250,00 of meer uitgenodigd worden 
om met ons uit te varen voor een Plastic Soep Excursie op 
de Noord- of Waddenzee (met een minimum van 25 
opvarenden) . 

Op dit moment wordt elke donateur, groot of klein, persoonlijk 
bedankt. 

 
FRIENDRAISING 
De PSF staat inmiddels ingeschreven bij drie grote online charity 
platforms.  

• pifworld.com   
• Geef.nl 
• De Wereld van Morgen. 

 
Doneren via de website en een SMS-dienst. 

Hier zou de PSF het model van Wakker Dier kunnen volgen. 
Deze NGO heeft een online wervingsprogramma waarbij 
bezoekers via een banner op een op maat gemaakte 
machtigingspagina terecht komen.  

 
Fondsenwerving bij grotere fondsen kan bij overlappende 
belangen of initiatieven. Over het algemeen zijn er twee type 
fondsen:  

1. aanvullende fondsen op basis van een concreet 
projectplan waarin is aangetoond dat de PSF een 
gedeelte van de financiering kan aantrekken 

2. fondsen die op basis van een initieel plan willen 
investeren, eventueel in samenwerking met al 
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bestaande beneficianten van – bijvoorbeeld – de 
Postcode Loterij. 

 
Tevens zal onderzocht worden hoe activiteiten te financieren 
via grants en projectgebonden subsidies, onder andere op 
Europees niveau. 
 
Volgt fondsenwerving bij bedrijven in het kader van educatie of 
Corporate Social Responsibility (CSR).   

• Tomra, leverancier van statiegeldautomaten in 
supermarkten, heeft recentelijk aangeboden om tien 
machines geschikt te maken voor PSF-donaties.  

• Nature Group heeft als credo ‘Clean Seas’ en contact 
gezocht met de PSF om te kijken of samenwerking mogelijk 
is.  
  

Fondsenwerving kan ook een gericht onderdeel zijn van alle 
externe contactmomenten zoals lezingen & workshops.  
 
En tenslotte valt een jaarlijks terugkerend diner dansant of 
event te overwegen, waarop Plastic Soup in kunstvorm geveild 
wordt. 
 
Uitgangspunten om de kosten vervolgens beheersbaar te houden, 
zijn: alleen campagne voeren op basis van kortlopende 
verplichtingen, vaste kosten laag houden, een continuïteitsreserve 
aanhouden. 
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7  COMMUNICATIE 
 

 
 
 
Eén van de centrale taken van de Foundation was ook in 2012 het 
doorlopend zo adequaat mogelijk informeren van het grote publiek.  
 
Dat gebeurde door het genereren van zoveel mogelijk free publicity 
maar ook via eigen kanalen als de website, Facebook, Twitter en 
met promotiemateriaal.  
 

Tot augustus 2012 hield de PSF zich echter stil. In alle rust werd  - 
samen met Stichting De Noordzee -  de campagne tegen 
microplastics voorbereid door een team van professionals, 
waaronder reclameman & creator Patrick Dorrestein. 
Zo werd  

- een nieuwe huisstijl geïntroduceerd, belangeloos ontworpen 
door Woltera Niemeijer van CO3 | grafisch ontwerpers in 
Amsterdam 

- kreeg de website een grafische upgrade, voor zover dat  
mogelijk was zonder geld 

- werd gestart met een 2e,, ditmaal Engelse Facebook pagina: 
Plastic Soup Foundation Europe naast de al bestaande 
Nederlandse pagina 

- kreeg Twitter een boost.  
 
Vervolgens barstte de campagne en het publiciteitsoffensief eind 
augustus in alle hevigheid los, waarbij RTL Nieuws het startschot 
gaf op RTL 4.  
 
 
FREE PUBLICITY 
Als het gaat om media-aandacht, dan heeft de PSF het in 2012 
kortom meer dan uitstekend gedaan. Soms leek het zelfs alsof de 
campagne ‘Beat the Micro Bead’ moeiteloos surfte op een golf van 
aandacht: van tv tot radio, kranten en het web. 
 
Volgens berekeningen van het bureau dat de PSF bijstond in haar 
persuitingen; L&DJ – PR voor technologie, innovatie en 
duurzaamheid, genereerde de organisatie tussen eind augustus en 
eind december 2012 free publicity met een mediawaarde van meer 
dan tien miljoen euro.    
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Hieruit kan afgeleid worden, dat de plastic soep steeds hoger op 
de agenda staat van de samenleving. De urgentie om tot 
oplossingen te komen, stijgt helaas echter net zo snel….. 
    
CIJFERS EIND 2012 
 
Website 32.218 unieke bezoekers en 112,176 

pageviews 
Facebook Nederland  900 likes  
Facebook Europa  > 1400 likes   
Twitter   bijna 800 volgers 
 
WEBSITE 
Statistisch onderzoek naar plasticsoupfoundation.org leert het 
volgende.  
 
In 2012 had de website 32.218 unieke bezoekers en 112.176 
paginaweergaven. Van de bezoekers was 76,7% Nederlandstalig, 
19,65 Engelstalig, de overige bezoekers waren anderstalig, 
waaronder Duits, Frans en Spaans. 
 
Overzicht aantal bezoekers per maand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn in 2012 een aantal uitschieters wat betreft het aantal 
bezoekers op de website: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 mei: 443 bezoekers 

mogelijke aanjager:  
artikel in de Volkskrant van 10 mei:  
Plasticsoep Stille Oceaan veel schadelijker dan gedacht 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3253
494/2012/05/10/Plasticsoep-Stille-Oceaan-veel-schadelijker-
dan-gedacht.dhtml	  
 

 21 aug 347 bezoekers 
mogelijke aanjager:  
RTL nieuws item op 21 augustus 
Hoe het kan dat vissen sterven door jouw shampoo?  
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/hoe-het-kan-dat-vissen-
sterven-door-jouw-shampoo 
 

 17 okt 1339 bezoekers 
mogelijke aanjager:  
Nieuwsuur-uitzending op 16 oktober  
Campagne wil einde aan 'microplastics' 
http://nieuwsuur.nl/video/430243-campagne-wil-einde-aan-
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microplastics.html  
 

 12 nov: 481 bezoekers 
mogelijke aanjager:  
artikel in de Volkskrant van 12 nov: 
Nieuwe app waarschuwt voor plastic deeltjes in cosmetica 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3346
676/2012/11/12/Nieuwe-app-waarschuwt-voor-plastic-
deeltjes-in-cosmetica.dhtml  
 

 29 dec: 369 bezoekers, mogelijke aanjagers:  
Artikel op de NOS website op 27 december  
Geen microbeads meer bij Unilever 
Item in de Tros Nieuwsshow (radio 1) van 29 december 
Luister uitzending terug (interview Plastic Soup Foundation 
vanaf 96 min.) 
Artikel in de Volkskrant van 29 december  
Unilever stopt met gebruik microplastics 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/deta
il/3369717/2012/12/29/Unilever-stopt-met-gebruik-
microplastics.dhtml  

 
 
FACEBOOK + TWITTER 
Gelet op het grote media succes, bleven het aantal likes en volgers 
op Facebook + Twitter achter.  De PSF wist door een gebrek aan 
geld en menskracht helaas geen continuïteit te creëren in de social 
media. Niet meer dan 2300 likes en nog geen 800 volgers staat 
namelijk in geen verhouding tot de behaalde publiciteit. 

Om de social media een echte impuls te geven, zou er sprake 
moeten zijn van één consequent doorgevoerde look, feel & 
content. De PSF moet gaan bouwen aan een brand. 
Dat was in 2012 niet het geval.  
  
In de loop van 2013 hoopt de Plastic Soup Foundation hier 
verandering in te brengen door het merk dat zij is te definiëren en 
door te voeren in al haar uitingen. 
 
In ieder geval: 

- krijg de Nederlandstalige website een make-over 
- wordt de Engelstalige website inhoudelijk en grafisch 

gelijkgetrokken met de Nederlandse  
- komt er – in het verlengde van de website - een 

nieuwsbrief, zodat de PSF een mailinglist opbouwt en met 
haar subscribers een relatie kan gaan onderhouden (denk 
ook aan fundraising) 

- schakelen Facebook en Twitter in de professionalisering 
mee.  
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8  HET TEAM: WIE IS WIE & WIE BEGIN 
2012 EN DOET WAT? 
 

 
 
BESTUUR 
Klein en deskundig. 
 
Erevoorzitters  Charles Moore & Marcus Eriksen  
Voorzitter  Jack van Ham (ex-directeur Rode Kruis) 
Secretaris  Frans van den Boom (directeur NCDO) 
Penningmeester vacant 
PR & media  Peter Keijzer (managing partner L&DJ) 
Juridische zaken Freek Stoové (media-advocaat) 
Maria Westerbos        treedt af zodra de functie van  

penningmeester is ingevuld en wordt dan  
benoemd tot directeur  

 
Adviseur bestuur   Marijn van der Maesen 
Administratie & secretariaat:  André Kuijper, AKIOM 
 
  
COMITÉ VAN AANBEVELING 
Altijd stand by.  
 
Prof.Dr. Jacqueline Cramer  
Jelle de Jong (Directeur IVN Natuur- en milieueducatie 
Tjerk Wagenaar (Directeur Natuur & Milieu) 
Jan Bouke Wijbrandi (Algemeen Directeur Unicef Nederland) 
Hans Anker (Strafrechtadvocaat) 
Hanno Niemeijer (Voorzitter RvT Louis Bolk Instituut) 
 
 
RAAD VAN ADVIES 
Op afroep snel beschikbaar. 

Anna Cummins               5Gyres  
Rob van Tilburg               Royal HaskoningDHV 
Jos van Renswoude        Wetenschappelijke	  Denktank	  
                   Sustainability 
Ruud Halbersma              Natural Plastics 
Eelco Leemans    Stichting De Noordzee               
Bert Veerman                  KIMO Nederland & België 
André Hamer &  
Esther van der Meer         Duurzame Pabo 
Siem Haffmans                Partners for Innovation	  
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KERN VAN VRIJWILLIGERS 
Weinig mutaties. Zeer actief indien nodig. Breed inzetbaar.	  

Frank Aldershoff   apps & spec.software                         
Wendy Batist    PR & communicatie 
Anne Blom    productie / logistiek 
Patrick Dorrestein   marketing 
Machteld Honig   netwerkspecialist 
Peter Lindeman   IT & Management 
Cornelia Messing   vertaalster Eng/Fr   
Patrick Neumann   woordvoerder + webmaster 
Michiel Roscam Abbing   research & blogs 
Janna Selier    algemene ondersteuning 
Harmen Spek    communicatie & innovatie  

Daarnaast zijn er mensen die de PSF incidenteel ondersteunen, 
waaronder Haagse lobbyisten, communicatieadviseurs, 
vormgevers, regisseurs, auteurs, et cetera. 
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9  PROJECTEN ‘TOEN & NU’ 
 

 
 
Hoe kort de PSF ook nog maar bestaat, toch is het verstandig om 
te kijken welke toekomstplannen uit 2011 het nu echt gehaald 
hebben en welke niet. 
 
Conform haar voornemens heeft de stichting in 2012 

- waar mogelijk publicitair acties ondersteund waardoor 
plastic afval uit de zee, van stranden en eilanden werd 
verwijderd 

- internationale samenwerking gezocht met deskundigen, 
zusterorganisaties, universiteiten en bedrijven die een 
aansluitende missie en visie hebben 

- samengewerkt met op kop lopende deskundigen, 
onderzoekers en bedrijven 

- via Facebook & Twitter de basis gelegd voor een sociale 
beweging waarbij burgers actief bijdragen aan verandering 

- intensief campagne (Beat the Micro Bead!) gevoerd om 
microplastics uit cosmetica te bannen 

- meer dan 20 NGOs in de wereld samengebracht in een nog 
pril, maar potentieel uiterst krachtig platform 

- zich actief gepresenteerd waar & wanneer maar mogelijk.  
 
De PSF is er door het grote, maar ook logistiek en inhoudelijk 
veeleisende succes van de campagne tegen micro beads echter 
tot nu toe niet in geslaagd om 

- ontwikkelingslanden bij de aanpak van 
verontreinigingproblemen te steunen 

- een Nederlandse editie van het boek van Charles Moore; 
Plastic Ocean, te realiseren 

- bij te dragen aan de documentaire ‘Varen in een Oceaan’ 
van Plastic 

- opvolging te geven aan mogelijke samenwerking met de 
UNEP in haar ‘Safe Planet Campaign’ 

- meer concrete invulling te geven aan 1 van de pilots 
‘Strategie & Innovatie’ onder leiding van Siem Haffmans.  

 
Door de feitelijk nog prille fase waarin de PSF zich bevindt, kunnen 
plannen en de uitvoering daarvan blijkbaar snel van inhoud en 
richting veranderen, ook al door de resultaten die in de media 
worden geboekt.  Deze geven immers onvermijdelijk stuwing en 
sturing aan de al dan niet succesvolle activiteiten.  
 
De strategie van 2013 tot 2015 richt zich juist ook daarom onder 
meer op samenwerking met derden en campagnes voor het 
creëren van bewustwording & educatie en het stimuleren van 
innovaties. 
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In de komende 2 jaar betekent dit onder meer, zoals ook al eerder 
in dit jaarverslag genoemd, het volgende:  

- bewustwording creëren bij publiek en industrie over het feit 
dat de aanwas van kunststof in oceanen moet stoppen om 
de toegebrachte schade aan mens en dier te beperken. 

-    innovatie: bedrijven moeten gestimuleerd worden om 
bestaande plastics te vervangen door gezonde, natuurlijke 
afbreekbare kunststoffen (bio plastics)  of alternatieve 
producten. 

 
Dit resulteert in vijf strategielijnen. 
1. 360O campagne voeren op basis van single issues zoals micro 

beads in cosmetica, de uitbreiding van statiegeld en eventueel 
een ludieke jacht op de probleemeigenaren. De kracht van 
single issues is: quick win, focus in breed scala aan mogelijke 
activiteiten van de stichting en een sterk middel om publicitair 
aandacht te genereren. 
 

2. De PSF faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van een 
keurmerk: de Plastic Soup Footprint en bevordert op deze 
wijze tevens innovaties.  
Haskoning DHV, FFact en Partners for Innovation zijn in 2012 
met de ontwikkeling van deze Plastic Soup Footprint gestart.   
Doel: ontwikkeling van een publiek toegankelijke management   
supporttool waarmee organisaties de impact van de 
productketen op de plastic soep kwantificeren. Op deze wijze 
kunnen bedrijven  
- effecten van maatregelen waaronder preventie meetbaar 

maken 

- plastic soup footprint van de organisatie vergelijken met die 
van andere organisaties (tool voor benchmark, 
prestatieladder) 

- plastic soep compenseren door bijvoorbeeld te investeren 
in initiatieven die  plastic soep verminderen. 

 
3. Educatie en voorlichting, niet alleen voor het primaire 

onderwijs, maar ook in het kader van volwasseneneducatie. De 
Foundation zoekt hierbij aansluiting bij het NCDO, dat een 
initiatief is gestart om wereldburgerschap in onderwijscurricula 
te verankeren.  
Verder wordt er samenwerking gezocht met onder meer 
Duurzame PABO, UNESCO en The Network University.   

 
4. Het doorlopend verzamelen en toegankelijk maken van 

kennis uit betrouwbare bronnen waarop acties en de 
website als databank gebaseerd kunnen worden.   
 

5. Het stimuleren van innovaties. 
 
Op de agenda staan  - in aansluiting hierop - de volgende acties & 
projecten.  
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3600 CAMPAGNE PLASTIC SOUP MILES / COLLECT YOUR 
OWN FUEL 

 
Na BEAT THE MICRO BEAD gaan we het komende jaar verder 
met een campagne die inspeelt op wegwerpplastics. Iedereen 
wordt rechtstreeks aangesproken op zijn of haar 
verantwoordelijkheid: van individu tot plastic industrie. 
 
Achtergrond 
Charles Moore zegt dat maar liefst 10% van onze wereldwijde 
plastic productie uiteindelijk in de oceanen terecht komt.  
Chris Jordan, beroemd fotograaf & filmer, heeft vervolgens 
berekend dat er dan 1,2 miljoen kilo plastic PER UUR in de 
oceanen bijkomt. 
Dat is 5000 kilo per 15 seconden. 
 
Elke Europeaan gebruikt naar schatting gemiddeld 100 kilo plastic 
per jaar. Ongeveer de helft daarvan is voor eenmalig gebruik en 
wordt daarna meteen weer weggegooid.  
 
Communicatieboodschap 
‘Weggooien mag niet’, noch op land, noch in het water. 
Wat ga JIJ met JOUW overtollige 50 kilo wegwerpplastic doen?!  
Wat nu, als we er weer olie van kunnen maken?  
 
 
INNOVATIE: COLLECT YOUR OWN FUEL 
 
De PSF onderzoekt al geruime tijd de haalbaarheid van een 
innovatieve pilot in samenwerking met een partij die in staat is om 

van (vervuild) plastic weer olie te maken. Steeds meer partijen 
wereldwijd, beweren dat zij alle organische materialen, aangevuld 
met plastics en kunststoffen, rioolslib, licht chemisch 
verontreinigde stoffen, slachtafval et cetera et cetera om kunnen 
zetten in een hoogwaardige diesel.  
Maar wie slaagt daar nu echt in?  
Stel, dat een grote gemeente in Nederland als 1e bereid is tot een 
proef om de kringloop van (plastic zwerf)afval te sluiten, waarbij 
inwoners bijvoorbeeld een kleine vergoeding krijgen voor het 
inleveren van plastic afval op straat en uit water?  
Stel dat dit ook geldt voor de maritieme & offshore sector.  
En stel, dat deze gemeentes een grote stad in het zuiden zijn 
(Maastricht of Venlo) en havenstad Rotterdam? 
 
In nauwe samenwerking met Nature Group, Stichting De Noordzee, 
Bek & Verburg, Heerema Marine Contracters, VOPAK, Bek & 
Verburg, de RABOBANK en (natuurlijk) Haven Rotterdam wordt op 
dit moment onderzocht of Rotterdam haar plastic afvalkringloop 
als allereerste haven ter wereld winstgevend kan sluiten om 
daarmee de meest groene seaport ter wereld te worden.   
Er wordt toegewerkt naar een bijzondere presentatie op 5 
september tijdens de B2B Beurs Mosselen a/d Maas.  
 
Zo wordt een compleet nieuwe invulling gegeven aan leuzen als 

- afval bestaat niet en 
- cradle to cradle.  
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EDUCATIE & VOORLICHTING 
 
1. 
Een beeldcampagne op middelbare scholen, onder meer dankzij 
TENQ. 

 
TENQ is een strak vormgegeven waterkoeler met ingebouwd 
beeldscherm. TENQ is rechtstreeks aangesloten op het 
waterleidingnet en levert gekoeld water, met of zonder bubbels. In 
2011 zijn er in totaal 350 TENQ's geplaatst, waarvan 339 in het 
voortgezet onderwijs. Dagelijks voorzien zij 280.000 scholieren van 
lekker fris kraanwater, en informeren zij scholieren over het belang 
van kraanwater. De mediaruimte van het beeldscherm staat ter 
beschikking van campagnes van de overheid, maatschappelijke 
organisaties en commerciële partijen. Maar de scholen zelf kunnen 
ook gebruik maken van een deel van de mediaruimte. 
 
Onderzoek van De Vos & Jansen Marktonderzoek in 2009 wijst uit: 

• Top of mind bekendheid TENQ bij 
scholieren: 97% 

• 83% van de leerlingen kijkt regelmatig naar 
TENQ 

• 53% van de leerlingen kijkt dagelijks naar 
TENQ 

• 84% van de scholieren vindt TENQ een cool 
apparaat 
87% van de scholieren vindt de uitzending 
van TENQ leuk om naar te kijken. 
 

Status: TENQ biedt de PSF deze campagne gratis aan! 

2. 
Een specifiek op kinderen gericht Plastic Soep Pakket, geschikt 
voor basisscholen. Eventueel samen met Stichting De Noordzee, 
Duurzame Pabo, en Klean.  
Lancering: landelijk.  
 
3. 
Het geven van lezingen en workshops in het hele land en op elk 
niveau. 
Status: snel groeiend aantal uitnodigingen.  
 
4. 
Het onderzoeken en nader invullen van de wijze waarop de plastic 
soep als mondiale kwestie in combinatie met het 
wereldburgerschap in onderwijscurricula verankerd zou kunnen 
worden.  
 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
I 
Prolongatie van de campagne Beat the Micro Bead met als doel 
een Europees verbod op of labeling van verzorgingsproducten met 
micro plastics. Verder wordt de campagne op dit moment 
overgenomen door NGOs in Amerika en Azië. 
 
II 
De PSF en diverse partners in eigen land maken zich sterk voor de 
uitbreiding van statiegeld in plaats van afschaffing om zo de 
onvermijdelijke toename van zwerfafval en plastic in water te 
voorkomen. In het kader hiervan wordt gewerkt aan meerdere 
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voorlichtingscampagnes, waarbij uiteenlopende doelgroepen 
handelingsperspectief krijgen aangeboden. Denk aan festivals. 
 
 
III 

 
De Foundation verleent haar medewerking aan een 13-delige 
televisieserie en wetenschappelijke expeditie naar de Oost 
Sarragossa: Jacht op de Plastic Paling. Andere partijen met wie 
hierover gesproken wordt, zijn: Deltares, IVM, Stichting de 
Noordzee en Imares.  
Verder is Marcus Eriksen van de 5Gyres betrokken bij het plan.  
 
 
WELKE RISICO’S ZIJN ER? 
 
Intern 
Het behouden van focus is een must, gelet op de grote aandacht 
die de PSF trekt en de vele relaties, vragen en uitnodigingen die op 
de jonge organisatie afkomen. 

Indien er foute inschattingen worden gemaakt, bestaat 
afbreukrisico in de media. 
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10  SAMENWERKING MET DERDEN 

 

 
 

The Dutch Plastic Soup Foundation is fully supported by Cpt. Charles 
Moore of the Algalita Marine Research Foundation as well as Marcus 

Eriksen of the 5Gyres.com:  
the international explorers against the Plastic Soup. 

The PSF strives for close collaboration with all marine-environmental 
associated organizations worldwide. 

 
De geïnstitutionaliseerde structuur van de PSF bestaat 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.   
 
In 2012 heeft de Foundation succesvol samengewerkt met meer 
dan 20 milieuorganisaties in binnen- en buitenland.  

Met de meeste van hen werd op 22 december 2012 en onder 
aanvoering van de PSF en Stichting De Noordzee een twitter actie 
gevoerd, waaraan concreet de volgende partijen deelnamen.  
 
Stichting De Noordzee, 5Gyres, @NYTimesgreen, @greenspanetwork, 
Greenpeace, IVN, Project Blue Sea, Seas at Risk, MCS (Marine 
Conservation Society), De Waddenvereniging, Plastic Pollution Coalition, 
Natuur & Milieu, Surfrider Foundation Holland, Surfrider Foundation 
Europe, Deepwave, Environmental Bureau (EEB), The Coastal & Marine 
Union, Kust & Zee, Sea First, Duik de Noordzee Schoon. 
 
Unilever kreeg die dag binnen enkele minuten uit de hele wereld de 
volgende tweets toegestuurd:   
 “We ask #Unilever to stop using #microplastics in cosmetics! 

http://bit.ly/UtCtTn #plasticsoup PLEASE RT!” 
 “RT @plasticsoupfoun We ask #Unilever to stop using 

#microplastics in cosmetics! http://bit.ly/UtCtTn #plasticsoup 
PLEASE RT!” 

 
De multinational liet vervolgens op 27 december weten wereldwijd 
te stoppen met het toevoegen van microplastics aan 
verzorgingsproducten. 
 
Deze twitter actie was onderdeel van de sinds augustus 2012 
lopende campagne Beat the Micro Bead, die de PSF en Stichting 
De Noordzee op dat moment voerden met de steun van de 
volgende partners: 
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Algalita Marine Research Institute, 5Gyres, Natuur & Milieu, Plastic 
Pollution Coalition (met meer dan 150 aangesloten organisaties 
wereldwijd), de Waddenvereniging, Seas at Risk, Greenpeace, Sea First, 
Marine Conservation Society, Surfrider Foundation Holland, Deepwave, 
Project Blue Sea, Duik de Noordzee Schoon, Plastic Oceans Foundation, 
Surfrider Foundation Europe, European Environmental Bureau (EEB), 
Stichting Vissenbescherming, Kust & Zee, Washed Ashore. The Coastal & 
Marine Union (EUCC). 
 
 
RESULTAAT BEAT THE MICRO BEAD CAMPAGNE 
De bijzonder succesvolle campagne leidde in de herfst van 2012 
tot twee aangenomen moties in de Tweede Kamer.   
Een groeiende groep van retailers en producenten in Europa gaf 
inmiddels gehoor aan de vraag om producten met micro beads uit 
het assortiment te halen.  
 

 

 
 
 
De PSF werd in deze campagne bijgestaan door L&DJ PR uit 
Amsterdam, dat met deze campagne runner up werd van de Dutch 
PR Award 2012. 
 

2013 
Dit jaar zal steeds per activiteit door de Foundation gekeken 
worden welke samenwerkingspartners gewenst zijn. 
 
NGOs 
In eigen land werkt de PSF bijzonder graag samen met Stichting 
De Noordzee (SDN). Waar de PSF een beweging vormt van 
onderaf, verzamelt SDN data in het veld, lobbiet in eigen land en 
Europa, zoekt naar concrete oplossingen in samenwerking met 
bedrijven en doet aan educatie met het project Coast Watch. 
De PSF geeft vervolgens ruchtbaarheid aan deze data, genereert  
maximale publiciteit, is tegelijkertijd een matchmaker en  
netwerkorganisatie en beheert met haar website een steeds groter  
wordende professionele databank.  
 
ONDERWIJS 
Educatie en voorlichting zijn een belangrijke prioriteit in 2013: niet  
alleen voor het  primaire onderwijs, maar ook in het kader van  
volwasseneneducatie. De  Foundation zoekt hierbij aansluiting bij 
het NCDO, dat een initiatief is gestart om wereldburgerschap in  
onderwijscurricula te verankeren. 
 
Op dit terrein is de Duurzame Pabo daarnaast ook een heel goede  
en betrouwbare relatie gebleken.  
 
Met Natuur & Milieu en IVN (Instituut voor Natuur en Milieu 
Educatie) kunnen de banden - indien opportuun in 2013 -  tevens 
nauwer worden aangetrokken.  
  
 
 



	  

27	  

OVERHEDEN  
Waar mogelijk kan de PSF de promotie van aan de plastic soep 
gerelateerde communicatieprojecten van de overheid verder 
versterken of daarbij optreden als adviseur.   
 
 
ONDERZOEKS- EN KENNISINSTITUTEN 
De PSF baseert haar campagnes op wetenschappelijk onderzoek 
en werkt daarvoor graag nauw samen met o.a. Deltares, Imares 
het IVM en Mosa Pura. 
 
 
MARKTPARTIJEN 
Ook onderhoudt de PSF contact met ingenieursbureaus / 
marktpartijen die innovaties ontwikkelen voor het sluiten van de 
kringloop van plastic of het verwijderen van plastic uit water. 
Enkele zijn: RoyalhaskoningDHV, Havenbedrijf Rotterdam, 
Nature Group, Altran, GET en Partners for Innovation.  
 
 
Met TOMRA wordt gekeken naar oplossingen voor plastic 
zwerfafval en Unilever heeft PSF-directeur Maria Westerbos 
gevraagd om als expert toe te treden tot het ambitieuze 
Sustainable Living Plan.  
 
 
OVERIG 
Het aantal NGOs waarmee de PSF een langdurige relatie opbouwt, 
groeit snel.  
In de USA zijn dat – als allerbelangrijkste -  5Gyres en het Algalita 
Marine Research Institute.    
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11   FOCUS DOELGROEPEN 
 

 
 
De PSF richt zich, op basis van behaalde resultaten in 2012, de 
komende jaren met de campagnes op meerdere doelgroepen. 
 
Primaire doelgroepen zijn: 

1.  Vrouwen in alle leeftijden met kinderen om 3 redenen: 
o vrouwen zijn de grootste gebruikers van (plastic) 

producten in en rondom het huis   

o gedragsverandering bereik je makkelijker bij 
vrouwen dan bij mannen (belang van een schoon 
leefklimaat wordt door vrouwen op abstract niveau 
belangrijk gevonden) 

o kinderen kunnen belangrijke rol spelen bij 
consumptiepatronen in het gezin  

2. Basisschool leerlingen (6 – 12 jaar) 
3. Scholieren / jongeren (12 – 18 jaar) 
4. Jong volwassenen (18 – 25 jaar) 

 
Secundaire doelgroepen zijn: 

1. de pers 
2. bedrijfsleven, met name de inkoopdirecteuren 
3. politiek. 
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12   TOT SLOT 
 
Het jaar 2012 was in alle opzichten heel bijzonder. 
 
We boekten internationaal resultaat zonder nauwelijks 1 
eurocent en wisten communicatief de plastic soep als Paard 
van Troje de badkamer in te brengen.  
 
De PSF had hierdoor in 2012 een meer dan vliegende start, 
maar zonder vleugels.  
 
Dit resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen en daar 
zijn we alle mensen die ons steunden en nog steeds steunen 
bijzonder dankbaar voor.  
 
In alle oprechtheid: dank jullie allemaal wel!  
 
 
 
  


