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Terugblik Rethink 2019



Highlights & Achievements 2019

• Brainstorm

• Message house

• Storyline

Q1 Q2 Q3 Q4

• Rethink Awards

• Initiatieven

overzicht

• 6-delige Rethink

serie

• Feiten & fabels 

campagne

• Duurzaam 

bouwproject

• Future Proof

Plastics

Media uitingen & Key notes @ seminars



Rethink Awards

Winnaars

• AFP

• Oerlemans Packaging

• Omefa



6-delige Rethink serie in Kunststofmagazine





Feiten & Fabel social media campagne

• #PlasticWaarheid

• Volgers LinkedIn gestegen met een factor 5!

• 1e post ruim 41.000 weergaven. 

• Twitter 8 posts ruim 190.000 impressies

• LinkedIn 52.612 impressies en 1028 clicks



Rondetafel bijeenkomst Duurzaam Bouwen
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Cruciaal voor circulariteit

Toepassing

Doelstellingen







Media reacties en statements

Position Paper SUP
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Alliance to end Plastic waste
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Circular Plastics Alliance



Presentaties & paneldiscussies

 Symposium “ Duurzaam 

Verpakt” 18/6 (paneldiscussie)

 Recycling beurs 2019, 21/11 

(MORE en chemische recycling)

 NRK Thermovormen en 

circulaire economie 18/6

 Kunststof Verpakkingsafval als 

Grondstof, KIDV, 14/11

 Empack, Kunststof in de 

spotlights, 3/4



We gaan online!

Ga naar: Integronvote.com

Pin: Rethink



Ik ben:

A. NRK en-/of PlasticsEurope lid

B. Leverancier

C. Anders
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Wat vind je van de Rethink campagne 

tot nu toe?

A. Zeer goed

B. Goed

C. Redelijk goed

D. Redelijk slecht

E. Slecht

F. Zeer slecht
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Waar staan we nu?



Voorbeelden van onze leden













Onderwijs

Leskoffer

• 1578 gastlessen

• 78 klassen

Contact met Hogescholen

Rethink Leskoffer



Tijd om het met zijn allen te doen!

www.Rethinkplastics.nl



We moeten meer opvallen!

Kijk naar “Operatie Knetterbal” van Merijn Tinga. Goed 

voorbeeld van een succesvolle “guerrilla” campagne

Kunnen wij dit ook?



Wat ga jij eraan doen?



Wat biedt Rethink?

• Voorbeelden uit de praktijk hoe je Rethink kunt gebruiken 

in je eigen bedrijfsuitingen

• Banners

• Logo’s

• Beeldmateriaal

• Position papers en thema papers

• Wij denken graag met je mee!

Creativiteit



Plan 2020 Rethink



Gestopt met communicatiebureau



Rethink 2020

• Per RE en per sector successen en initiatieven van de 

branche delen

• Social Media campagnes met creatieve ondersteuning

• Producten waar wij ook niet achter staan d.m.v. 

campagne aankaarten

• Mobiliseren van onze leden

• Instagram campagne: 

#medemogelijkgemaaktdoorplastic

• Rethink Awards

• Future Proof Plastics 



Instagram campagne



We gaan online!

Ga naar: Integronvote.com

Pin: Rethink



Waar moeten we ons vooral op 

richten? (Denk aan B2B, media of 

politiek)
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Wat is volgens jou het beste kanaal 

om Rethink verder op het netvlies te 

krijgen?
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Ben je bereid tijd en geld te investeren 

om Rethink te ondersteunen?
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