
Plastic Pact Ondertekenaars 2e Bijeenkomst
Op 25 september vond de tweede bijeenkomst plaats voor ondertekenaars 
van het Plastic Pact. Meer dan 80 vertegenwoordigers van 61 organisaties 
namen actief deel aan deze bijeenkomst. 

Circulaire economie & samenwerking
Sandra Onwijn (Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat, voorzitter van de stu-
urgroep) en Leontine Gast (The Terrace, 
dagvoorzitter) benadrukken het belang 
van de circulaire economie, als hoger doel 
van het Plastic Pact. Er is al veel gaande om 
de keten van plastic verpakkingen te sluit-
en, maar om die initiatieven op te schalen 
zijn systeemdenken en samenwerking in 
de keten nodig. 

Voorzitter Plastic Pact: Sandra Onwijn (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat)

Monitoring als leerproces
Anne van Bruggen (RIVM) deelt de eerste resultaten van de monitoring. Iets minder dan 
de helft van de ondertekenaars heeft over 2017 en 2018 gegevens aangeleverd. Onder-
tekenaars die nog niets hebben ingestuurd wordt gevraagd dit alsnog te doen, ook als 
slechts gedeeltelijke data beschikbaar zijn. Monitoring is een leerproces, waarbij onder-
tekenaars en experts betrokken zullen blijven. Het eerste rapport wordt in november 
met de stuurgroep en in januari met alle ondertekenaars gedeeld. April 2020 volgt een 
nieuwe uitvraag over 2019. 

Resultaat door samenwerking
Ter inspiratie delen Pathé en De Klok de details van een pilot om in drie bioscopen plastic 
flessen apart in te zamelen en af te voeren. NS en Attero delen hun dilemma’s rondom 
bron- en nascheiding en de verschillende verwerking van bedrijfs- en consumentenafval. 
Beide cases boeken betere resultaten doordat partijen uit verschillende stappen in de 
keten samenwerken. 

Design voor circulariteit
• Sluiten van de keten
• Wetgeving
• Informatie & analyses
•  Design 

Meer en betere inzameling & sortering
• Onderscheid bedrijfsafval en huishoudelijk 
afval
• Systemen van inzameling
• Innovatie in sortering
• Innovatie in recycling technologie
• Geavanceerde sorteertechnieken
• Harmonisatie van het aantal soorten plastics 
en nieuwe materialen
• Wetgeving recycled content en afval als 
grondstof 

Reductie van plastics door hergebruik & 
afzien van verpakkingen

• Geen verpakking
• Hergebruik 
• Minder verpakking
• Andere duurzamere materialen

Gedrag, communicatie & educatie
• Eenduidige en evidence based communicatie
• Communicatie richting consument
• Delen van ervaringen onderling
• Gedragsverandering consument
• Educatiematerialen 

Aan de slag rond vier thema’s
Na de plenaire sessie, gaan de deelnemers rondom vier thema’s aan de 
slag. In deze werksessie worden de onderwerpen rondom de verschil-
lende thema’s gezamenlijk verder uitgediept. Onderstaande tabel geeft 
de vier thema’s weer, plus de hoofdonderwerpen die per thema zijn 
besproken. De doelstellingen en acties uit het Plastic Pact komen terug 
bij de verdere uitwerking van deze thema’s.

Resultaten van de 4 thema’s



En nu verder
Per thema zijn ook mensen geïdentificeerd die de verdieping in willen om roadmaps te 
maken om de doelstellingen van het pact te realiseren. Deze vervolgsessies zullen worden 
gefaciliteerd vanuit het secretariaat. 

Mocht u interesse hebben om bij één van de thema’s aan te sluiten, meldt u zich dan aan via 
plasticpactnl@minienw.nl. 

De bijeenkomst is afgesloten met een netwerklunch en de aankondiging van de volgende 
bijeenkomsten voor ondertekenaars:
 

• 16 april 2020 van 12:30 tot 16:30 uur.
• 8 oktober 2020 van 12:30 tot 16:30 uur. 

Voor een indruk van deze dag, bekijk de video op Circulairondernemen.nl of op YouTube.

https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/verslag-plastic-pact-bijeenkomst-25-09-2019
https://youtu.be/JJzSvQpiwsQ

