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Pak uw mobiele telefoon
Ga naar www.kahoot.it

Voer de GamePin in
En geef uw naam op

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=42ce6e6a-bd6f-42b6-b2f7-139e2900412d


Tijden veranderen

Vroeger Nu



Emotie bepaalt 
het beeld …

Walvis overlijdt door 80 plastic 
zakjes in maag

De dans van wattenstaaf en 
zeepaardje

1 op 3 schildpadden heeft 
plastic in zijn maag, zeggen 
wetenschappers.



My Little Pony-noodopvang op Terschelling 
geopend om plastic soep in oceaan tegen te 
gaan



… en schadelijke effecten  
krijgen steeds meer aandacht

We eten plastic, we ademen 
plastic en het regent plastic

'Plastic produceert 
broeikasgassen bij blootstelling 
aan zonlicht'

Microplastics zitten overal in; 
hoe schadelijk is dat?



De critici hebben het makkelijk…

Uw argument

• Rationeel

• Praktisch

• Woorden

• Uitleg

• Allesomvattend

Hun argument

• Emotioneel

• Idealistisch

• Beelden

• Uitroep

• Selectief



Emotie bepaalt vaak het beeld en 

het nut van plastic blijft onderbelicht.

1. Kennis over plastic ontbreekt

2. Innovatie is onvoldoende zichtbaar

3. Er moet nadrukkelijker worden samengewerkt



Er is ruimte voor nuance en een ander beeld …



… want plastic heeft waarde



Wat gaan we doen?
Om de reputatie van de Rubber- en Kunststof Industrie in Nederland te versterken?



Een andere mindset (Rethink):

van overbodig naar waardevol
door toevoegen van feiten en emotie



Van afval …



… naar
toegevoegde
waarde



EDUCATIE

INNOVATIESAMENWERKING

Vertel over de waarde van plastic en rubber

Geef inzicht in de 

samenwerking tussen 

industrie, politiek en andere 

stakeholders over de ambitie 

naar een circulaire economie.

Vertel het verhaal 

over de ontwikkeling 

van plastic, de 

innovaties die 

plaatsvinden en de 

mijlpalen naar 

Nederland Circulair 

in 2050.

Maak de doelgroepen 

bewust van de 

eigenschappen en 

toegevoegde waarde van 

plastic.

DE 
WAARDE 

VAN 
PLASTIC





Plastic helpt
De waarde van plastic



Storytelling vanuit de waarde van plastic en rubber

Feiten

5 Rethink pijlers die de 

innovaties en ontwikkelingen

vanuit de sector met feiten

illustreren.

+
Rethink !

Tot leven gebracht met concrete, 

alledaagse voorbeelden van de 

waarde van plastic en rubber en de 

gezamenlijke inzet naar een circulaire 

economie

=

Reduce, reuse, recycle, 

redesign, renew

Emotie

De waarde van plastic en

rubber tonen

Het helpt om te…

beschermen, verbinden, verzorgen, 

ontwikkelen, innoveren en besparen



[slide(s) met uitwerking per Plastic Helpt thema] 



Thema’s

1. Afval

➢ (Samen-)werken 

aan een betere 

toekomst

• Zwerfafval

• Afvalverwerking

2. Gezondheid  

& Veiligheid

➢ Tegen 

voedselverspilling

➢ Veiligheid

• Risicovolle 

additieven

• Microplastics

• Rubber korrels in 

kunstgras

3. Circulaire 

Economie

➢ Re-design, re-use, 

recycle, reduce, 

renew

• Niet duurzaam

4. Klimaat & 

Maatschappij

➢ Energiebesparing

➢ De toegevoegde 

waarde van plastic

• Productie 

emissies en 

vervuiling



Alliance to End Plastic Waste

▪ Het grootste initiatief tot nu toe met een 
duidelijke missie om een einde te maken 
aan plastic afval in het milieu.

▪ De Alliantie strekt zich uit over de hele 
waardeketen van plastic: inclusief 
fabrikanten van chemische en plastic 
producten, producenten van 
consumentengoederen, retailers, 
afvalverwerkingsbedrijven en partner 
organisaties



Bedankt!


