


Dit is wat ons wordt 

verweten…

Onze reputatie is gebaseerd op hoe de buitenwereld ons ziet én over ons spreekt!



We weten best veel over ons werk en communiceren daar ook graag 

over met elkaar. Maar?.......... En daarom….



Ons doel: 
Eerlijke en transparante informatie geven 

over kunststof en rubber materialen, de 

productie en producten, zodat wij onze 

reputatie en betrokkenheid bij onze 

stakeholders te verbeteren.

2017 ev: Een nieuw initiatief



Hoe bereiken we dat?

• Een goed verhaal te hebben; onze boodschap

• Door de dialoog aan te gaan met onze stakeholders

• Succesverhalen delen

• Actief aan maatschappelijke discussies meedoen

Daarbij spelen alle partijen in de industrie een rol!



Middelen ter ondersteuning

We versterken ons verhaal met tools:

• Logo (in diverse varianten)

• Handboek inclusief communicatiewijzer

• Infographic: feiten & cijfers industrie

• Visual story: 

wij verduurzamen de samenleving

• Position- & Themapapers: onze visies

• Website: www.rethinkplastics.nl

• Korte video’s Rethink

www.rethinkplastics.nl



Meer impact met Creation

2019: Uitbouw met Creation

Één boodschap



Meer impact met Creation

• Actief onze boodschap en verhaal uit te dragen

• De dialoog zoeken met media en publiek

• Vele Succesverhalen met bedrijven en branches maken en delen

• Gericht en actief aan maatschappelijke discussies meedoen

Nieuwjaarsbijeenkomst januari



De video “Plastic Helpt”

https://vimeo.com/319098504/379f46b416
https://vimeo.com/319098504/379f46b416


Publiciteit in februari



Publiciteit in maart



Rethink Awards duurzame producten maart



Hier hoort ook uw slimme product!
Juist de lidbedrijven spelen een cruciale rol in het uitdragen 

van onze boodschap en het veranderen van de beeldvorming



Rol van de bedrijven, branches, en partners

• Zelf actief aan de slag met Rethink:

• Waar kan u de Rethink boodschap integreren binnen uw bedrijf?

• Aan de slag met Rethink materialen/tools

• Uitdragen van onze boodschap en vertellen van 

succesverhalen  aan en door alle medewerkers

• Wie zijn de belangrijkste stakeholders?

• Wat zijn de belangrijkste thema’s?

• Met brancheverenigingen samenwerken:

• Inspiratie voor succesverhalen  duurzame producten

• Afstemmen van boodschappen en activiteiten onderling

• Welke materialen en thema’s ontbreken er nog?

• Wat speelt er in de maatschappij?

• Samen werken aan nieuwe projecten en initiatieven

Rethink in UW praktijk

Meedoen?

Mail deruijter@nrk.nl

En… start het gesprek 

in uw branche!! 

mailto:deruijter@nrk.nl

