
linken aan 
plastic 
soep

campagne 
opzetten vanuit 

gemeente

educatie op 
basisscholen en 

middelbare 
scholen

dit bespreken 
met bedrijven 

als we ze 
bezoeken vanuit 

gemeente

plasticvrij 
maken van 
producten

duidelijke 
aanwijzing op 

verpakking van 
producten

Stimuleren 
van 

herbruikbare 
alternatieven

schildpad 
logo?

zwerfafval uit 
riooloverstorten 

en uit RWZI

Ontwerp en verpakking Bewustwording

zelf deze spullen 
niet in de wc 

gooien en 
zowieso 

herbruikbaar 
gebruiken

Overig

verbod op 
uitstrooien 
plastic bij 
carnaval

SUP/UPV 
aanscherpen 
en aanvullen

verbod 
op plastic 
confetti

Producenten 
verplichten meer 

informatie te 
geven op 

verpakkingen 
over gevolgen

Verbod 
op 

vuurwerk.

Beleid, wet- en regelgeving

Bij overstorten 
ook iets van een 
filter inbouwen, 

dat een groot deel 
vuil kan 

wegvangen.

filter/net 
achter 

rwzi

Voor bezinking 
overvloed aan 

rioolwater.

Bij 
Waterschappen 
aandringen op 
betere filtering.

Gemeenten 
stimuleren om 
meer overstort 
- bassins aan te 

leggen.

Technische oplossingen

Stap 1:

gemeente Altena 
heeft verbod op 
plastic confetti.

Invloed uitoefenen 
op Tv- programma's, 
niet meer confetti- 

regens te laten zien!

consumenten 
wijzen op 

schade van 
huidige 

producten (vb. 
wattenstaafjes)

Juiste 
communicatie 

gericht op 
verschillende 
doelgroepen 

(wellicht 
rolmodellen per 

Toelichting: Vul aan of scherp aan. Waar kan jij vanuit jouw rol aan bijdragen? Welke 
interventies kunnen scherper geformuleerd worden? Plaats opmerkingen.

Voorlichting in 
taalgroepen als 

afval, drinkwater 
bijvoorbeeld in 

het 
lesprogramma zit.

brandbericht 
huis- aan- huis

Alle betrokkenen bij de 
Waterschappen benutten 
om voorlichting te geven 

aan de gebruikers, 
belachelijk dat 

wattenstaafjes in het riool 
gaan.

plasticvrij 
maken van 

de 
producten

https://schoudersondersch
oon.nl/toolboxen/toolbox- 
single- use- plastic- richtlijn- 
sup/ zie hier het huidige 

plaatje wat op 
maandverband, tampon 

verpakkingen staat..

Bij aankoop cosmetica, 
letten op aanwezigheid 

microplastics. Is te 
scannen met app beat 

the microbeats. 
Aanwezig? Niet kopen!

Producentenverantwoordelijkheid

Bewijzen aandragen voor 
de verantwoordelijkheid 

van producenten: kan dmv 
rapportages & data- analyse 

(vervolgstap is wel een 
uitdaging)

producenten 
laten betalen 

voor afvangen, 
opruimen en 

verwerken

dit bespreken met 
producenten als 

we bedrijven 
bezoeken vanuit 

gemeente

scrollen

isknop in te drukken

sen

met

st te typen

Als provincie: 
gezamenlije 

aanpak met/voor 
waterschappen 

(RWZI's) 
vormgeven

rwzi

Betrekken actoren

vervolg in stap 3

vervolg in stap 2
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Veel meer 
informatie 

dagelijks naar de 
bewoners wat de 

gevolgen zijn

Voorlichting op 
basisscholen en 

voortgezet 
onderwijs het niets 
in toilet mag dan 

menselijke 
uitscheiding!

Meer tegels 
introduseren: 
"Hier begint 

de zee".

Koppeling maken 
tussen aandacht 

voor 
mensturatiemidd
elen op school en 
het jongerenwerk.

Nog fijnmazigere 
filtering mogelijk 

maken? Voor 
wegvangen 

wattenstaafjes maar 
ook andere 

microplastics.

Vervangen van tandpasta 
door Smyle, tandtabletten. 

Want geen tubes meer 
nodig, die ingewikkeld zijn 

met vele verschillende 
plasticlagen en dus niet te 

recyclen.

Producenten sterk 
beinvloeden om 

totale recycling te 
bewerkstelligen.

Er zijn 
alternatieve 

feestuitingen 
zoals zaadjes- 
confettie etc.

Vervangen van tandpasta 
door Smyle, tandtabletten. 

Want geen tubes meer 
nodig, die ingewikkeld zijn 

met vele verschillende 
plasticlagen en dus niet te 

recyclen.

Fabrikanten ertoe 
bewegen om op 
te houden met 

combineren van 
plasticsoorten en 

folies.

https://schoudersonderschoon.nl/toolboxen/toolbox-single-use-plastic-richtlijn-sup/
https://schoudersonderschoon.nl/toolboxen/toolbox-single-use-plastic-richtlijn-sup/
https://schoudersonderschoon.nl/toolboxen/toolbox-single-use-plastic-richtlijn-sup/
https://schoudersonderschoon.nl/toolboxen/toolbox-single-use-plastic-richtlijn-sup/


Stap 2:Intensief

Om
va

ng
ri

jk

Laagdrempelig

Welke interventies hebben verdieping nodig,  welke kunnen zo uitgevoerd worden?
Kopieer en plak (Ctrl+C Ctrl+V) de post its van Stap 1.
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producenten 
laten betalen 

voor afvangen, 
opruimen en 

verwerken

Producenten 
verplichten meer 

informatie te 
geven op 

verpakkingen 
over gevolgen

consumenten 
wijzen op 

schade van 
huidige 

producten (vb. 
wattenstaafjes)

Juiste 
communicatie 

gericht op 
verschillende 
doelgroepen 

(wellicht 
rolmodellen per 

Bij overstorten 
ook iets van een 
filter inbouwen, 

dat een groot deel 
vuil kan 

wegvangen.

Als provincie: 
gezamenlije 

aanpak met/voor 
waterschappen 

(RWZI's) 
vormgeven

Stimuleren van 
herbruikbare 

alternatieven (kan 
op allerlei 

niveaus, hangt af 
van doelgroep)

Producenten sterk 
beinvloeden om 

totale recycling te 
bewerkstelligen.

Meer tegels 
introduceren: 
"Hier begint 

de zee".

Voorlichting in 
taalgroepen als 

afval, drinkwater 
bijvoorbeeld in 

het 
lesprogramma zit.

zelf deze spullen 
niet in de wc 

gooien en 
zowieso 

herbruikbaar 
gebruiken

hemelwater 
apart 

afvoeren, echt 
afvalwater 
naar RWZI

SUP/UPV 
aanscherpen 
en aanvullen

dit bespreken 
met bedrijven 

als we ze 
bezoeken vanuit 

gemeente

Bewijzen aandragen voor 
de verantwoordelijkheid 

van producenten: kan dmv 
rapportages & data- analyse 

(vervolgstap is wel een 
uitdaging)

Bij 
Waterschappen 
aandringen op 
betere filtering.



Stap 3:

Kies een kleur. Noem organisaties / afdelingen. Wie wil je betrekken om dit tot een succes 
te brengen? Je kan ook met een pijl verbindingen leggen.
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