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‘t Bonte Jaarverslag 2020
2020, je was me er eentje… Door er samen álles aan te doen om 
het virus om zeep te helpen, hebben we maar liefst 58 miljoen 
handen natuurlijk schoon gewassen! Het was uitdagend om te 
voldoen aan de vertienvoudigde vraag naar handzeep, maar 
dankzij ons team en toegewijde leveranciers is dat gelukt. Zelfs 
Nu.nl kwam hierdoor ’n kijkje nemen in ons Washok. 

Maar er waren meer hoogtepunten: met de lancering bij 
drogisterijketen DM in Duitsland verdubbelden we het aantal 
Seepje verkooppunten. Deze groei werd mede mogelijk gemaakt 
door een nieuwe investering van 1 miljoen door DOEN 
Participaties en Fair Capital Partners. Bovendien zijn we 
ontzettend trots op ons team van 15, dat van de één op de andere 
dag ging thuiswerken en elkaar waar mogelijk bleef opzoeken met 
digitale quizzen en spontane telefoontjes. 

Dit alles leverde ons een plekje op in de finale van Coolest 
Dutch Brands op (VanMoof was nog ‘n stukje cooler) en de
13e plek in de lijst van meest inspirerende merken van Nederland.  

En dat hebben we natuurlijk te danken aan alle was- en poetskampioenen
die kiezen voor Seepje! Die geen genoegen nemen met ‘gewoon schoon’, want dat is simpelweg 
niet schoon genoeg. Alleen door de beste natuurlijke was- en poetsmiddelen te maken en 
gebruiken, creëren we samen een nieuwe duurzame standaard. Een standaard die 
toekomstbestendig is. En als we gaandeweg dan ook nog oog hebben voor alle betrokkenen, 
van onze leveranciers tot onze kanjers op de sociale werkplaats, ons team en onze klanten – 
dan kunnen we als B Corp pas echt trots zijn! Over die impact, gaat dit jaarverslag.

Veel leesplezier!
Jasper en Melvin van Seepje



Goed bezig, Rahiem!
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Eerste Fair Trade was- en poetsmerk van Europa
In 2020 werd Seepje lid van de World Fair Trade Organization 
(WFTO) en daarmee ‘t eerste Fair Trade was- en poetsmerk van 
Europa! Aan de hand van de 10 WFTO principes, zullen we de 
komende jaren verbeteringen doorvoeren die bijdragen aan een 
duurzame en transparante superschillenketen. Onze plannen:
     ●  Meer direct contact met individuele boeren en
         eventuele coöperaties. 
     ●  Trainingen voor boeren om hun werkomstandigheden
         en marktpositie te verbeteren.
     ●  Sapindus boompjes planten en uitdelen aan
         geïnteresseerde, kleinschalige boeren.

Schillenpoeder van onze superschillen
Wist je dat we voorheen zelf een extract maakten van de
schillen van de Sapindus vrucht, voor in de vloeibare Seepjes zoals 
afwasmiddel? Door de toenemende vraag naar Seepjes hebben we 
in 2019 besloten om onze ketels in Den Haag definitief uit te zetten.
Met als doel om meer werkgelegenheid te creëren in Nepal en India,
zijn we overgestapt op een lokaal te produceren poeder. 

Het jaar 2020 was ook in India en Nepal onvoorspelbaar: waar mogelijk hebben we geplaatste 
orders die niet uitgeleverd konden worden vanwege de lockdown vooruitbetaald. Doordat één 
van onze leveranciers nog druk bezig is met het bouwen van zo’n poederfabriek, en een ander
er plots mee stopte, hebben we een nieuwe leverancier in het meest oostelijke puntje van de 
Himalaya,  de provincie Yunnan in China, aangesloten. Hoewel van uitstekende kwaliteit en 
ISO gecertificeerd, hopen we vanaf 2021 weer meer jaarinkomens en daarmee
economische zekerheid in Nepal en India te kunnen realiseren.  

Eerlijke kansen
voor iedereen



De cijfers zijn tot stand gekomen met behulp van verschillende bronnen,van verkoopdata tot openbare data en interviews met onze belanghebbenden, van hier tot in Nepal. 
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1 miljoen sinaasappelschillen
Sinds de lancering van ons afwasmiddel 'Vers geperste 
sinaasappelgeur', geven we sinaasappelschillen die achterblijven
na het persen van een sapje bij Albert Heijn een tweede leven als 
parfum. Door een lokaal beschikbare bron van afval te gebruiken, 
gaan we samen verspilling tegen! Daar is eind 2020 ook een 
handzeep bijgekomen, waarmee we de mijlpaal van 1 miljoen 
geredde sinaasappelschillen behalen, woehoee!

Beste ecologische allesreiniger
Na de Consumentenbond roept ook De Grote Test van Het 
Nieuwsblad in België Seepje uit tot beste ecologische allesreiniger.
Dat bewijst maar ‘ns dat je voor een schone vloer geen op aardolie gebaseerde ingrediënten 
nodig hebt. ,,Het droogt netjes zonder strepen op en is het enige schoonmaakmiddel met een 
volledige en duidelijke uitleg van alle ingrediënten”, aldus het juryoordeel. 

Verbeterde formules
Achter de schermen is er hard gewerkt aan het verbeteren van de formuleringen van ons 
afwasmiddel en wasmiddel. Het doel? Nóg meer natuurlijk ingrediënten gebruiken, die zorgen 
voor een nóg schoner resultaat. Door het toevoegen van plant gebaseerde enzymen aan onze 
wasmiddelen bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat reinigers beter kunnen presteren en kleuren 
langer mooi blijven. Zo laten we inmiddels menig synthetisch was- en poetsmiddel achter ons! 

En dat alles dankzij jouw schone wasjes, poetsbeurten, afwaspret en telkens weer die schone 
handen! Alleen wanneer jij met Seepje wast en poetst, kunnen we samen onze doelen 
waarmaken. Dus, dankjewel – en ga zo door!

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in ons Washok?
Volg ons op social media of schrijf je in voor ons briefje. 


