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Introductie
Leeswijzer

2021 was wederom een onrustig jaar door de COVID-19 pandemie waar we volop de effecten van
merkten. In januari startte Nederland met vaccineren en werd de avondklok ingevoerd. De lockdown werd al snel verlengd en in maart was er al sprake van de derde golf. In de zomer liepen
de besmettingen terug en ging de samenleving langzaam weer open. In het najaar bleven de
besmettingen dalen en werd een groot deel van de bevolking voor de twee keer gevaccineerd.
Steeds meer regels werden losgelaten, maar er was veel oproer uit verschillende sectoren over
openingstijden, regels, subsidies en meer. In onze sector betekende de gesloten open ruimtes
bijvoorbeeld dat veel professionele schoonmaak tijdig stil lag. Ook kwam er later in het jaar de
grondstoffenschaarste bij. Deze werd sterker voelbaar in de gehele keten en daarom communiceerde de NVZ hier verscheidene keren over. Zo droegen we bij aan duidelijkheid creëren in de
nog altijd onzekere tijden.

Traditionele navigatie
Lees het NVZ Jaarverslag
traditioneel, zoals een boek.
Start op pagina 1 en navigeer tot het eind.
Selectieve navigatie
Gebruik de navigatiebar
onderin het document om
specifieke informatie op te
zoeken. Switch snel tussen
content en bepaal zelf uw
leesrichting.

Ook via andere kanalen wist de NVZ haar achterban te bereiken. We gaven onze eerste volledig
gerecyclede brochures uit over vijftig jaar duurzame industrie, organiseerden verscheidene cursussen via de NVZ Academy, schreven voor breed gelezen magazines en werden meer zichtbaar
op sociale media. Veel activiteiten vonden natuurlijk digitaal plaats, maar in oktober was het
zelfs mogelijk om elkaar weer fysiek te treffen op het Hygiëneforum in RAI Amsterdam.

Verder lezen
In het document staan links
naar externe teksten en bestanden. Klik op de link en
spring naar de informatie
om verder te lezen.

In dit Jaarverslag 2021 leest u over:
• De NVZ als branchevereniging
• De industrie in cijfers
• Activiteiten & publicaties
• NVZ in de media
• Strategie 2022-2027
• Trends voor 2022
• Onze leden
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De NVZ
NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de
Nederlandse branchevereniging voor fabrikanten en importeurs van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines, maar vooral ook kenniscentrum op
het gebied van de waarden van de vereniging:
schoon, hygiënisch en duurzaam. Immers, de
producten die de leden van de NVZ op de markt
brengen en hun kennis, zijn onmisbaar in het
bereiken van een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving.

63

bedrijven zijn in 2021 lid
en/of ketenpartner van
de NVZ.

VISIE
‘De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en
duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren’.
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Onze industrie in cijfers
Consumentenmarkt
De Nederlandse economie in 2021
Op basis van de Rijksbegroting is de Nederlandse economie in 2021 snel en krachtig hersteld uit
de coronarecessie van 2020. Naar verwachting
is het bruto binnenlands product (bbp) in 2021
met 3,9% gestegen. De Rijksoverheid zelf wijdt
het snelle herstel aan de ‘veerkracht van ondernemers en werkenden, de steunpakketten van
de overheid en de vaccinatiecampagne’. De verwachting is dat het bbp in 2022 door blijft groeien met 3,5%.
De inflatie is in de loop van 2021 sterk opgelopen,
in december 2021 tot 6,4% - ruim een procent
hoger dan het gemiddelde van de Eurozone. Dit
komt vooral door de stijging van energieprijzen
en problemen in leveringsketens van veel goederen, waaronder grondstoffen. Het resultaat
hiervan is hogere productiekosten die deels worden doorberekend in consumentenprijzen.
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Figuur 1. Nederlands bruto binnenlands product op basis van de begroting
door Rijksoverheid

Activiteiten en publicaties

NVZ en de media

Strategie

Trends

Ledenlijst



5

Wassen

Wassen

Onder ‘wassen’ wordt gerekend: wasmiddelen
voor witte en gekleurde hoofdwas (poeder en
vloeibaar), wasverzachters en was-hulpmiddelen (vlekbehandelingsmiddelen e.d.). Na een
correctie van omzetcijfers was in 2020 een lichte
daling in omzet te zien vergeleken met 2019 en
is deze in 2021 weer iets gestegen. De daling aan
verkoop van poederwasmiddelen heeft ondertussen ook in 2021 doorgezet (-5,8%) en blijven
capsules met vloeibaar wasmiddel populair met
een stijging in omzet van 2,4%.
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Afwassen
De sluiting van de horeca in een deel van 2021
heeft wederom impact gehad op de verkoop van
afwasmiddelen met een omzet van 169,1 miljoen
euro, maar liefst 15,7% hoger vergeleken met
vóór de coronacrisis in 2019. In vergelijking met
2020 is een kleine stijging van bijna 2% te zien.
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Figuur 2. Omzetcijfers wassen en afwassen
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Schoonmaken

Schoonmaken
Onder ‘schoonmaken’ worden onder andere
toiletreinigers, bleekmiddelen en allesreinigers
gerekend. Hier is een lichte daling in omzet te
zien (-3,7%), maar in vergelijking met 2019 (13,3%)
is het effect van de pandemie alsnog zichtbaar.
Binnen deze categorie hebben alleen de toiletreinigers een stijging doorgemaakt ten opzichte
van 2020 (3,8%) en is een daling te zien in bleekmiddelen (-5,8%) en allesreinigers (-7.71%).
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Onderhouden

Onderhouden

De categorie onderhoudsmiddelen is in 2021 met
0,8% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In de gecorrigeerde cijfers is wel een groter
verschil te zien in omzet als we 2020 vergelijken
met 2019 (7,9%). De productcategorie luchtverfrissers is primair verantwoordelijk voor deze
ontwikkelingen (+12,3% in 2020, +1,6% in 2021).
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Figuur 3. Omzetcijfers schoonmaken en onderhouden
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Professionele markt

Institutionele reinigingsmiddelen

De cijfers op deze pagina betreffen omzetcijfers voor de
professionele markt die verzameld zijn bij de leden van de
NVZ. Deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het niveau van
de totale Nederlandse institutionele en industriële markt voor
reiniging- en desinfectiemiddelen, alsmede machines en
hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie wordt uitgegaan van de
geschatte marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de
diverse markten hebben. De institutionele markt omvat onder
meer reiniging- en desinfectiemiddelen voor vloer-, interieur- en
sanitaironderhoud, keukenhygiëne (inclusief vaatwasmiddelen)
en persoonlijke hygiëne (handdesinfectie). De markt voor
machines en hulpmaterialen omvat onder meer schrob- en
veegmachines, stof-/waterzuigers, tapijtreiniging machines,
materiaalwagens, mopsystemen en kleine hulpmaterialen.
Belangrijke afnemers in de institutionele en industriële markt
zijn onder meer: kantoren, onderwijsinstellingen, horeca,
catering, instelling voor gezondheidszorg, textielwasserijen, de
voedingsmiddelenindustrie en de landbouw.

mln euro

In 2021 is de markt genormaliseerd, ondanks dat we met diverse
coronamaatregelen te maken hadden. Dit blijkt ook uit de lagere
omzetten ten opzichte van 2020: deze zijn terug naar de niveaus
van de jaren vóór 2020. In vergelijking met het ‘normale’ jaar 2019,
zijn de omzetten over de linie gestegen.
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Figuur 4. Omzetcijfers professionele markt
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Desinfectiemiddelen

Schoonmaakmachines

mln euro

Uit de cijfers blijkt ook dit jaar dat schoonmaakmachines een onmisbare rol spelen binnen de
schoonmaakindustrie. Na een lichte daling in
2020 is er in 2021 jaar een behoorlijke stijging
in de omzetcijfers van de professionele schoonmaakmachines te zien, namelijk +15,7 procent.
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Dit kan enerzijds verklaard worden doordat veel
(grote) locaties zich door de coronapandemie
gerealiseerd hebben dat investeren in schoonmaak belangrijk is. De ontwikkeling van autonome schoonmaakmachines, ofwel robotisering, is
in deze context een belangrijke drijfveer. Steeds
meer oplossingen voor routinematige handelingen worden gevonden in robotisering.
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Anderzijds zou het ook kunnen dat er meer
ingezet wordt op schoonmaakmachines door
het huidige personeelstekort in de sector. De
hoopvolle verwachting is dat dit zal helpen bij
het vinden van oplossingen voor het groeiende
persoonstekort. Dergelijke schoonmaakrobots
zullen echter nooit de rol van schoonmakers volledig kunnen vervangen. Taken als programmeren, onderhoud, vullen en legen blijven bestaan
en kunnen niet overgenomen worden door robots. Wel zal het voor de schoonmaker tijdswinst
opleveren
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Figuur 5. Omzetcijfers Desinfectie en Machines
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Activiteiten en publicaties 2021
De NVZ organiseert op regelmatige basis verschillende soorten bijeenkomsten en activiteiten. Deze zijn altijd met de strategie in het
achterhoofd, om onze visie ‘een schone, hygiënisch en duurzame
leefomgeving voor alle Nederlanders creëren’ te bewerkstelligen.

Activiteiten
• Plastic Pact NL Inzamelingspilot
Een succesvol afgerond pilot om branchebrede inzameling van
verpakkingen te onderzoeken. Momenteel wordt onderzocht
hoe de pilot breder kan worden ingezet.
• Interclean China
NVZ bureauleden Chuchu Yu en Marita Vaes spraken over hygiëne(protocollen) op Nederlandse scholen en het onderwijzen
van kinderen over hygiëne door middel van het lesprogramma
e-Bug.
• Duurzaamheidsbijeenkomst
De jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst werd in mei digitaal
georganiseer. De aanwezigen werden op de hoogte gebracht van
de laatste ontwikkelingen op duurzaamheidsonderwerpen. De
dag werd afgesloten door Suze Gehem
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• Sepawa Benelux
NVZ Duurzaamheidsmanager Lisa Sligting heeft al enkele jaren
zitting in het bestuur van Sepawa Benelux. Via dit platform worden twee keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar deelnemers lezingen kunnen bijwonen.
• Hygiëneforum
Het Hygiëneforum (georganiseerd door NVZ, VSR en Schoonmakend Nederland) werd gehouden in RAI Amsterdam, onder het
thema: verbeter de hygiëne voor een gezonde toekomst.
• Open dag voor leden
Halverwege 2021 verkocht de NVZ haar pand in Zeist en verhuisde naar verzamelkantoor de Nieuwe Vaart in hartje Utrecht.
Leden zijn welkom om langs te komen en/of de NVZ vergaderzaal te huren.
• ALV voor- en najaar
Naast de vastomlijnde onderdelen van de algemene ledenvergadering, stond de voorjaars ALV in het teken van ‘de waarde van
schoon’. De najaars stond in het teken van circulariteit.
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• Bijeenkomst Duurzaam Stoffenbeleid
Mengend Nederland organiseerde de online bijeenkomst Verduurzaming Stoffenbeleid. Mengend Nederland is het samenwerkingsverband van de NVZ en de brancheorganisaties voor
cosmetica (NCV), spuitbussen (NAV), lijmen en kitten (VLK), en
verf en drukinkt (VVVF). De aanleiding van deze bijeenkomst
waren ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving: de
Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) als onderdeel van de
Europese Green Deal en het Nationaal Milieubeleidskader.

Cursussen vanuit NVZ Academy
•
•
•
•
•



Publicaties
•
•
•
•

Handout Neveldesinfectie
Handout Handdesinfectie bij ingangen van winkels en bedrijven
Handout Reinigen, desinfecteren en toelatingsbanken
Brochure Duurzaam wassen en schoonmaken

In 2021 zijn ook veel van de NVZ brochures en handouts vertaald
naar het Engels. Dit is veelal gebeurd op verzoek van de A.I.S.E.,
die het materiaal actief deelde binnen haar Europese netwerk. De
brochures zijn te vinden op NVZ’s downloadpagina.

Verpakkingen
Wetgeving
Biociden
Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Inhouse cursussen bij NVZ-leden
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Video’s
De NVZ besloot in 2021 video’s toe te voegen aan haar communicatiekanalen. Door middel van korte, informatieve video’s
versterkt zij haar imago als kenniscentrum en maakt ze bovenal
vaak moeilijke, technische onderwerpen begrijpelijk. De video’s
zijn te vinden op NVZ’s videopagina.

Introductievideo NVZ



Introductie

De NVZ

Video Veilig gebruik

Onze industrie in cijfers

NVZ in de media
Media-uitingen
• Infectiepreventie campagne (Mediaplanet)
Content- en mediacampagnebureau Mediaplanet vroeg de NVZ
om mee te werken aan een landelijke campagne om bewustwording van de preventie van infectieziekten te benadrukken.
De NVZ werkte middels een video en interview mee. Het artikel
werd geprint in de Telegraaf en werd online gepubliceerd. Onze
kernboodschap: een goede hygiëne is hét preventiemiddel tegen besmetting met infectieziekten. Door goed schoon te maken en een goede persoonlijke hygiëne bescherm je zowel jezelf
als anderen.
• Persberichten over o.a. consumentengedrag ten aanzien van
schoonmaken, internationaal onderzoek naar doelgericht
schoonmaken, illegale desinfectiemiddelen en grondstoffenschaarste binnen de branche.
• Toekomst van plastic campagne (Mediaplanet)
De NVZ werd wederom gevraagd om deel te nemen aan een landelijke bewustwordingscampagne, dit keer over het onderwerp
plastic. De NVZ benadrukte hoe plastics bijdragen aan veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en comfort. Tegelijkertijd legde ze
uit hoe plastics onze maatschappij voor uitdagingen stellen: het
gebruik van primaire (vaak fossiele) grondstoffen en energie
oefent druk uit op het milieu. Dit was te lezen in artikel online
en geprint in de Telegraaf.
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Artikelen in externe media

Website

Het NVZ bureau schrijft regelmatig artikelen in externe media. Zo
ook in 2021, o.a. voor de Levensmiddelenkrant, Chemiemagazine,
Hygiëneforum magazine, VNO-NCW en onze vaste maandelijkse
bijdragen in Service Management.

De NVZ-website is gedurende 2021 vernieuwd. De homepagina en
hoofdstructuur van de website is aangepast naar de behoeften
van de voornaamste bezoekers: NVZ-leden, beleidsmakers en geïnteresseerde consumenten. De meest bezochte pagina’s van 2021
zijn:

Social media

1 De was in 8 stappen
2 Over de NVZ - onze leden
3	Ethanol en de SZW-lijst: hoe zit het met handdesinfectie op
basis van ethanol
4 Bibliotheek - handouts & factsheets

Op LinkedIn is de NVZ actief om een groter publiek te informeren
over actuele zaken binnen de branche. Onze rol als kenniscentrum wordt hier dagelijks zichtbaar. In 2021 plaatste de NVZ ruim
90 berichten, waarvan verschillende behoorden tot informatieve
reeksen over onder andere huis-tuin-en-keuken adviezen, chemiefobie en duurzame innovatie binnen de branche uitgelegd
aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties.
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Strategie 2022
Het NVZ-bureau stelt regelmatig haar strategie bij om zo goed mogelijk de visie
en missie te kunnen realiseren. Ontwikkelingen in de sector kunnen hier invloed
op hebben en worden derhalve nauw in de gaten gehouden. In 2021 is de strategie
van de vereniging opnieuw herzien, mede door ontwikkelingen als de coronapandemie, de publicatie van de Europese Green Deal, het sentiment van het algemene
publiek rond chemie en duurzaamheid, en de toekomst van verenigingen.
Voor de komende jaren zal de NVZ zich nog meer op de kaart zetten als kenniscentrum, zowel op het gebied van de waarden (Schoon, Hygiënisch, Duurzaam) als
op het gebied van wet- en regelgeving. Hierbij zal de vereniging zich proactief inzetten voor de industriesector, waarbij gedegen wetenschappelijke onderbouwingen centraal zullen staan. Waar mogelijk zal samenwerking met andere partijen
gezocht worden om het draagvlak van onze inspanningen te verbreden.

De NVZ zal zich
nog meer op de
kaart zetten als
kenniscentrum,
op de drie waarden:
schoon, hygiënisch
en duurzaam

De ontwikkelingen in de sector hebben ook voor de communicatiestrategie van de
vereniging tot veranderingen geleid. Verwarrende berichtgeving in de media over
de producten uit onze industrie en chemie in het algemeen hebben een gedegen,
op feiten gebaseerd tegengeluid nodig. De NVZ zal zich inzetten om dit geluid te
laten horen en met de juiste partners een wetenschappelijk gegrond beeld te geven van het belang en de voordelen van producten in onze sector.
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Trends voor 2022
De focus lag in 2020 nog op schoon en hygiëne bevorderen en
proberen vast te houden. In 2021 hebben de nasleep van corona
en later ook de wereldwijde grondstoffenschaarste de branche op
scherp gezet. De NVZ blikt vooruit op relevante ontwikkelingen
voor 2022.

Palm(pit)olie afspraken
Het gebruik van palmolie heeft een slechte reputatie. Velen
associëren de productie van palmolie voornamelijk met
tropische ontbossing en verlies van leefgebied voor orangoetans. Derivaten uit palmpitolie worden binnen de was- en
reinigingsmiddelensector gebruikt als surfactants. Palmpitolie
biedt een goed alternatief voor niet-hernieuwbare grondstoffen.
Om een duurzame palmolieketen te waarborgen kiest een
toenemend aantal fabrikanten voor derivaten die worden
verkregen uit duurzaam gecertificeerde palmpitolie, zoals RSPO.
Ondanks deze positieve ontwikkeling, overheerst het negatieve
sentiment. Zowel vanuit ngo’s als de overheid krijgt de NVZ van
tijd tot tijd vragen over het gebruik van palm(pit)olie binnen de
branche. Mede daarom werd de NVZ in 2021 lid van DASPO (Dutch
Alliance for Sustainable Palm Oil). Met dit lidmaatschap hoopt de
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NVZ bij te kunnen dragen aan positieve communicatie over het
duurzaam gebruik van palmpitolie en derivaten hiervan.

(Verpakkings)verduurzaming
De verduurzamingstrend is wereldwijd zichtbaar in veel branches. In de was- en reinigingsmiddelenbranche worden onder
andere verpakkingen al jaren verduurzaamd. De NVZ zet zich actief in om de initiatieven te ondersteunen, stimuleren en in kaart
te brengen. Via het Brancheplan Duurzaam Verpakken bijvoorbeeld informeert de NVZ over tien ambitieuze doelstellingen om
de verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen op de consumentenmarkt nog verder te verduurzamen. De doelstellingen zijn
zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Naast dit brancheplan
zijn er nog tal van voorbeelden verduurzaming in de industrie, die
zich alleen maar zullen uitbreiden. Meer daarover staat beschreven op steedsduurzamer.nl

Schoonmaakrobots en -machines
Er zijn veel voordelen bekend van robots en machines in de
schoonmaaksector. Waar robots jaren geleden nog niet autonoom
konden ‘meedraaien’, is dat nu wel anders. De robots van nu kun-
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nen bijvoorbeeld al voorwaardig ingezet worden op laad- en vulstations. Zet daar een werknemer die een schoonmaakmachine
bedient naast en je hebt een efficiënte schoonmaakroutine. Naast
dat robots en machines een cruciale rol spelen in opvullen van
mankracht door het steeds nijpender tekort aan schoonmakers,
verduurzamen ze ook de schoonmaaksector. Ze helpen de hygiëne van grote ruimten te waarborgen, zijn efficiënt in gebruik van
water en schoonmaakmiddelen en gaan zorgvuldig om met afvalwater. Komende jaren zal deze trend op veel meer locaties efficiënt geïntegreerd worden om de schoonmaaksector te verbeteren.

Samenwerken als nieuw concurreren
Binnen de sector zien we steeds meer opvallende samenwerkingen. Zo werken bouwbedrijven samen met de schoonmaaksector
om tijdig slimme schoonmaaksystemen te integreren in een
(nieuwbouw)project. Ook horen we over hotelketens die actief
de samenwerking opzoeken met schoonmaakbedrijven om samen meer innovatieve, duurzame oplossingen te vinden voor de
dagelijkse schoonmaak van de hotels. Dit zijn samenwerkingen
waar we niet meer van opkijken en nog veel meer verwachten
voor de komende jaren. Verduurzaming, innoveren en efficiëntie
staan branche overstijgend op de planning en dan is het goed om
krachten te bundelen.
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Chemical strategy for sustainability (CSS)
Op 14 oktober 2020 heeft de Europese Commissie als onderdeel
van de Europese Green Deal de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gepubliceerd. In deze strategie beschrijft de Europese
Commissie haar langetermijnvisie op het stoffenbeleid en komt zij
met verschillende voorgestelde acties die een grote impact gaan
hebben op het beleid zoals we dat nu kennen. Deze acties hebben
onder meer invloed op de Europese stoffenwetgevingen REACH
en de CLP-verordening. De NVZ informeert haar leden regelmatig
over (ophanden zijnde) veranderingen op dit gebied. Daarnaast
denken we constructief mee over werkbare oplossingen en veranderingen die daadwerkelijk bijdragen aan een verduurzaming van
het stoffenbeleid. Tijdens de bijeenkomst van Mengend Nederland
over duurzaam stoffenbeleid, die ook in 2022 weer in december zal
plaatsvinden, zal hier ook de focus op liggen.
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Ledenlijst
Alpheios B.V.
Americol B.V.
Amway Nederland Ltd.
BlueSun Consumer Brands B.V.
Burg Azijn B.V.
Center for Testmaterials B.V.
Christeyns B.V.
Cid Lines B.V.
Colgate-Palmolive Nederland B.V.
Dalli de Klok B.V.
Dayes Europe B.V.
Diversey B.V.
Dr. Weigert Nederland B.V.
Dreumex B.V.
Eco Nederland B.V.
Eco-Point International B.V.
Ecolab B.V.
Helichem B.V.
Henkel Nederland B.V.
HG International B.V.
Kersia Benelux
Kärcher B.V.
Kompak Nederland B.V.



Introductie

De NVZ

Koninklijke Sanders B.V.
Mega Cleaning Products B.V.
Militex B.V.
Multifill B.V.
Novioponics B.V.
Numatic International B.V.
NWL Netherlands Productions B.V.
Oranje B.V.
Pen Chemie B.V.
Procter & Gamble Nederland B.V.
Reckitt Benckiser
Reymerink B.V.
Rogier Bosman Chemie B.V.
S.C. Johnson Benelux BVBA
S.C.Johnson Professional
Schulke +
Seepje B.V.
Sel Chemie B.V.
Senzora B.V.
Siderius Zeepfabriek B.V.
Simpel Desinfecteren.nl
Spectro B.V.
Synerlogic B.V.

Onze industrie in cijfers

Activiteiten en publicaties

NVZ en de media

Tevan B.V.
Thetford B.V.
Topbrands Europe B.V.
Tristar Industries B.V.
Unilever Benelux
Van Dam Bodegraven B.V.
Veip B.V.
Vipack B.V.
Werner & Mertz Benelux sa/nv
ZEP Industries Europa B.V.
Ketenpartners
AAKO
Albert Heijn B.V.
Arxada Benelux B.V.
BASF Belgium Coordination Center
CWS Hygiëne Nederland B.V.
EOC Surfactants
Sirius International B.V.

Strategie

Trends

Ledenlijst
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Dit digitale Jaarverslag 2021 is een publicatie van de NVZ Schoon | Hygiënisch | Duurzaam, de brancheorganisatie van
fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen.
De NVZ geeft met het Jaarverslag haar stakeholders inzicht
in de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging. Een
uitgebreide versie van het Jaarverslag staat op onze website.
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