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“DE VERENIGING WIL
DE KOMENDE VIJF JAAR
UITGROEIEN TOT EEN
WAARDEVOL KENNISCENTRUM”

onmisbare schakel bij het realiseren van de visie van de vereniging: een

GEACHTE LEZER

schone, hygiënische en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders.
Het Hygiëneforum dat de NVZ op 15 oktober 2019 organiseerde geeft een

De NVZ heeft het afgelopen jaar nieuwe stappen gemaakt in de positione-

mooi voorbeeld van hoe de NVZ al hard op weg is als kenniscentrum. Met

ring en strategie van de vereniging. We begonnen in 2015 met een rebran-

een breed scala aan internationaal gerenommeerde sprekers en de aanwe-

ding waarbij de drie belangrijkste waarden van de vereniging zijn

zigheid van verschillende invloedrijke stakeholders (ministeries, overheidsin-

vastgesteld: Schoon, Hygiënisch en Duurzaam. In 2018 startte een nader

stanties, wetenschappers) heeft de vereniging een belangrijke bijdrage

onderzoek onder leden en de buitenwereld: wat is de (potentiële) waarde

geleverd aan het op de kaart zetten van het belang van hygiëne. Dat belang

van de NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam als vereniging? In 2019 heeft

werd eind 2019 extra benadrukt door de uitbraak van het coronavirus dat

het bureau de resultaten van dit onderzoek meegenomen in het vaststellen

de wereld al maandenlang bezighoudt.

een strategie voor de positionering van de NVZ voor de periode 2020-2025.
Tot slot is het afgelopen jaar ook het kantoor van de NVZ, het pand aan de
Het NVZ-bureau heeft hiertoe een omgevingsanalyse opgesteld waarin een

Waterigeweg in Zeist, te koop gezet. Met deze beslissing komen een aantal

SWOT-analyse is uitgevoerd voor de huidige positie van de NVZ. Naar aan-

tijdrovende activiteiten van vastgoedbeheer en onderverhuur te vervallen –

leiding van deze analyse is een plan opgesteld in hoe de vereniging de

tijd die beter besteed kan worden aan het verder realiseren van de nieuwe

komende vijf jaar verder wil uitgroeien tot een waardevol kenniscentrum

strategie van de vereniging. Het komende jaar zal duidelijkheid geven wat

binnen de waarden Schoon, Hygiënisch en Duurzaam. Een kenniscentrum

de nieuwe huisvestingslocatie van de NVZ zal worden.

dat zowel voor leden als voor de buitenwereld toegang geeft tot een breed
internationaal netwerk van relevante stakeholders, en daarmee een
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DE NVZ
IN BEELD

DE NEDERLANDSE MARKT VOOR WASEN REINIGINGSMIDDELEN IN 2019
De Nederlandse economie in 2019
Hoewel het Centraal Planbureau (CBP) een stijging van het bruto
binnenlands product (bbp) van 2,2% had verwacht voor 2019, is deze
met 1,7% lager uitgevallen. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten
grondslag: primair de afzwakking van mondiale groei, maar ook de
stikstof- en PFAS-problematiek die naar verwachting ook in 2020 een
risico blijft. Belangrijkste risico’s voor 2020 zijn volgens het CBP het
Amerikaanse handelsbeleid en de Brexit. Met een verwachte bbp-groei
van 1,3% zal Nederland in 2020 nog wel beter presteren dan de bbpgroei voor de Eurozone die naar verwachting met 1,1% groei gelijk
blijft aan de stijging in 2019 (figuur 1).

Bbp-groei (%)

Overheidsbestedingen en particuliere consumptie
dragen volgend jaar de economische groei.
Groeibijdragen bestedingen, in %-punt bbp-groei
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Omzetcijfers huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen

In de categorie ‘afwassen’, waar zowel machinevaatwasmiddelen als

In 2019 is wederom een stijging te zien van de totale omzet van huishoude-

handafwasmiddelen onder vallen, is een stijging in omzet van totaal 4%

lijke was- en reinigingsmiddelen (figuur 2). De omzet steeg met 2,25% naar

zichtbaar. Deze stijging is te danken aan de toename in de verkoop van

931,7 miljoen euro. De was- en reinigingsmiddelenindustrie scoort daarmee

machinevaatwasmiddelen (5,8%), terwijl de omzet van handafwasmiddelen

beter dan de algemene groei in Nederland.

iets is gedaald (-0,8%).
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Figuur 2. Totale omzetcijfers huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen.
Onderstaand worden de omzetcijfers van een aantal categorieën toegelicht
(wassen, afwassen, schoonmaken en onderhouden).

Wassen en afwassen
De grafiek in figuur 3 bevat de omzetcijfers van producten die gebruikt
worden tijdens het wassen en afwassen. Onder ‘wassen’ wordt gerekend:
wasmiddelen voor witte en gekleurde hoofdwas (poeder en vloeibaar),
wasverzachters en was-hulpmiddelen (vlekbehandelingsmiddelen e.d.).
Net als vorig jaar is er een sterke stijging te zien van de omzet van capsules
met vloeibaar wasmiddel binnen deze categorie (11,3%). De verkoop van
poedervormige wasmiddelen laat daarentegen wederom een sterke daling
in omzet zien (-7,7%).
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Figuur 3. Omzetcijfers wassen en afwassen.

Schoonmaken en onderhouden
De grafiek in figuur 4 bevat de omzetcijfers van producten die gebruikt
worden tijdens het schoonmaken en onderhouden. Onder ‘schoonmaken’
worden toiletreinigers, bleekmiddelen en allesreinigers gerekend. Binnen
deze productgroepen is de omzet van bleekmiddelen gelijk gebleven. De
omzet van (overige) toiletreinigers is gestegen (2,4%) en ook zijn er meer
allesreinigers verkocht (1,7%).
Onder ‘onderhouden’ vallen zowel luchtverfrissers als onderhoudsmiddelen
voor hout, leer en dergelijke. Binnen deze categorie is de omzet van onderhoudsmiddelen vrijwel gelijk gebleven (0,3%) en is een lichte stijging in de
omzet van luchtverfrissers te zien (1,3%).
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Schoonmaken

Toelichting cijfers professionele markt

Onderhouden

De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ bij haar leden van de
91

secties NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden geëxtrapo-
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Figuur 4. Omzetcijfers schoonmaken en onderhouden

rialen. 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 (hand desinfectie). De markt voor machines en hulpmaterialen omvat onder meer schrob- en veegmachines, stof-/waterzuigers, tapijtreiniging machines, materiaalwagens, mopsystemen en kleine hulpmaterialen.

Gemak en duurzaamheid hebben de overhand bij
aankopen van de consument1

Belangrijke afnemers in de institutionele en industriële markt zijn onder meer:
kantoren, onderwijsinstellingen, horeca, catering, instelling voor gezondheidszorg, textielwasserijen, de voedingsmiddelenindustrie en de landbouw.

Net als in 2018 is het duidelijk dat de consument in het afgelopen jaar
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BELEID
2016-2020

De overwegingen die aan het NVZ-beleid ten grondslag liggen, kunt u
nalezen op www.nvz.nl (zie ‘Over de NVZ’). De missie en visie van de NVZ
leest u onderstaand.

VISIE
De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en
duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.

De NVZ
wil met haar leden en
haar partners een schone,
hygiënische en duurzame
leefomgeving voor
alle Nederlanders
creëren.
NVZ

MISSIE
• De NVZ werkt met haar partners aan initiatieven die hygiëne vergroten.
• De NVZ stelt duurzaamheid centraal.
• De NVZ gaat namens de branche in gesprek met overheid, NGO’s, politiek
en media over een hygiënische, schone en duurzame leefomgeving.
• De NVZ informeert, betrekt en ondersteunt haar leden actief ten aanzien
van wet- en regelgeving en vrijwillige initiatieven.
• De NVZ informeert een breed publiek over het verantwoord en veilig om
gaan met onze producten.
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Strategie

Structuur NVZ-groepen
ALV

De NVZ werkt met haar partners
aan initiatieven die hygiëne vergroten.

Bestuur
Bureau
Producenten

Nifim-bestuur

Beleidscommissie

NVZ Desinfectie

Expertgroepen

Technische commissie

PIJLERS VAN DE NVZ
Om de activiteiten van de NVZ beter te kunnen monitoren en

De NVZ stel duurzaamheid centraal.

De NVZ gaat namens de branche in
gesprek met overheid, NGO's, politiek en
media over een hygiënische, schone en
duurzame leefomgeving.
De NVZ informeert, betrekt en
ondersteunt haar leden actief ten
aanzien van wet- en regelgeving
en vrijwillige initiatieven.
De NVZ informeert een breed publiek
over het verantwoord en veilig
omgaan met onze producten.

1

Stakeholders zien de NVZ als belangrijk
aanspreekpunt voor hygiënevraagstukken.

2

Stakeholders zien de NVZ en haar leden
als vooruitstrevende gesprekspartner over
duurzaamheid.

3

De samenleving ziet en ervaart onze
branche als verantwoordelijk en
betrouwbaar.

4

Leden zijn betrokken bij de NVZ en overtuigd van de meerwaarde van het
lidmaatschap.

5

Onze producten worden op de juiste wijze
en zonder incidenten gebruikt.

rapporteren, is de strategie van de NVZ als vereniging samengevat
in drie pijlers: Waarden, Producten, Bedrijven

Er zijn verschillende stakeholders die invloed hebben op het functioneren
van de NVZ in het uitvoeren van de strategie. Voor de NVZ is het van belang

Waarden

goede contacten te behouden met deze stakeholders.

De belangrijkste waarden van de NVZ zijn Schoon, Hygiënisch en
Duurzaam. Dit zijn dé onderwerpen waar de NVZ en haar leden een
cruciale rol spelen.

Producten
De middelen die noodzakelijk zijn voor een schone, hygiënische en
duurzame leefomgeving.

Bedrijven
De kern van de NVZ: haar leden.

14
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Wetenschappers en
kennisinstituten

Branchepartners
Waarden
Schoon
Hygiënisch
Duurzaam

Overheid

Producten
Toepassers

Media & NGO's

Kennis
juist, veilig
gebruik van
producten

Bedrijven
Fabrikanten /
importeurs
reinigings-, desinfectieen onderhoudsmiddelen
& machines

Uitleg bij afbeelding:
Waarden
1.	Rol als kenniscentrum op basis van de waarden profileren
2.	Onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders (nationale
en Europese overheden, NGO’s, academici, collega-branches)
3.	Promoten van het maatschappelijk belang van de waarden
4.	Voorbereiden op ‘media-crisis’ t.o.v. de waarden

Bedrijven
1.	Rol als kenniscentrum t.o.v. wet- en regelgeving profileren
2.	Leden actief betrekken bij ontwikkelingen wet- en regelgeving en
initiatieven
3.	Leden actief ondersteunen bij in praktijk brengen wet- en regelgeving
4.	Belangen van leden vertegenwoordigen in Nederland en de EU

Producten
1.	Rol als kenniscentrum t.o.v. veilig en duurzaam gebruik producten
2.	Rol in het (terug)brengen van vertrouwen in chemische producten bij
het algemene publiek
3.	Profileren van belang van producten bij het realiseren van de waarden
4.	Initiatieven t.o.v. producten initiëren en/of zichtbaar maken

16
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ACTIVITEITEN
2019

NVZ NEDERLANDSE PARTNER IN EUROPEES
E-BUG INITIATIEF
De NVZ heeft sinds vorig jaar de rol ingenomen van Nederlands partner
van het e-Bug project. e-Bug is een initiatief dat gefinancierd is door de
Europese Commissie om jongeren kennis te laten maken met de wereld
van microben, zowel nuttige als schadelijke. Aan de hand van leuke lessen,
proefjes en spellen worden de principes uitgelegd van verspreiding van
infecties door microben, het voorkómen van die verspreiding door goede
hygiëne, het eigen afweersysteem en vaccinaties, en de behandeling van
een infectie door antibiotica.
Hoewel het lespakket al enkele jaren geleden vertaald is in het Nederlands,
is e-Bug nooit van de grond gekomen bij Nederlandse scholen. De NVZ is
zich nu aan het inspannen is om e-Bug in Nederland meer aandacht te
geven, zowel bij scholen zelf als bij de overheden die (naar mening van de
NVZ) zich zouden moeten inspannen om dit soort lespakketten actief te
financieren en uit te dragen. Een aantal vrijwillige basisscholen heeft inmiddels naar veel enthousiasme van zowel leerkracht als leerlingen een deel
van het e-Bug pakket uitgeprobeerd.
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STOFFENDAG 2019 WEDEROM EEN GROOT
SUCCES

De industrie speelt zelf een belangrijke rol in deze angst of afkeer voor

Sinds 2016 is de NVZ hoofdorganisator van de Stoffendag, hét jaarlijkse

op een verpakking vermelden wat er niet in zit. Dat is angst zaaien, puur

evenement over veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen. Ook de

om meer producten te verkopen. We moeten oppassen voor deze trends.

‘chemie’, vervolgde Hertzberger. Dat zien we bijvoorbeeld met bedrijven die

2019-editie op 11 december was weer zeer goed bezocht en beoordeeld.
Zoals elk jaar stond het delen van kennis over het omgaan met gevaarlijke

Na de openingslezing introduceerde dagvoorzitter Lisa Sligting van NVZ de

stoffen centraal.

tweede spreker, Heidi Boussen, directeur Gezond en Veilig werken bij SZW.
Boussen benoemde het belang van het vaststellen van duidelijke grenswaar-

De dag werd afgetrapt door Rosanne Hertzberger, microbioloog en colum-

den, aangezien er altijd gevaarlijke stoffen zullen zijn. Het ministerie is

nist voor het NRC. Ze stelde in haar presentatie de perceptie van ‘natuurlijk’

betrokken bij de totstandkoming van die afspraken op Europees niveau.

en ‘kunstmatig’ bij het algemene publiek centraal. ‘Natuurlijk’ wordt vaak
direct gelijkgesteld aan gezond, en ‘kunstmatig’ geeft vaak een naar

Net als in voorgaande edities konden de deelnemers op Stoffendag work-

gevoel. Dat terwijl de meest gevaarlijke stof (meeste mogelijke doden

shops over verschillende stoffen-thema’s volgen. De opdracht van de dag-

per kleinste hoeveelheid blootstelling) een stof is die uit de natuur komt.

voorzitter om ten minste twee vragen te stellen werd door de deelnemers

Hertzberger vervolgde haar overpeinzing met het voorbeeld van vanilles-

enthousiast opgepakt, waardoor de workshops een levendige en interac-

maak. Eén molecuul uit de vanilleplant zorgt voor de vanillesmaak. Dit

tieve sfeer genoten. Daarnaast stonden de sponsoren op de informatie-

molecuul kan efficiënt en veilig op ‘kunstmatige’ wijze geproduceerd

markt hun diensten toe te lichten, zoals advies of software. De stands

worden, en niemand proeft het verschil. Toch zouden veel mensen voor de

werden in de pauzes veelvuldig bezocht.

‘natuurlijk’ vergaarde vanille kiezen, terwijl bij vanilleplantages in tropische
gebieden veel kinderarbeid voorkomt. Wat is dan beter?

De NVZ is inmiddels alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de
2020-editie van de Stoffendag.

DUURZAAMHEIDSDAG
Op 22 mei 2019 organiseerde de NVZ voor de vierde keer de jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst, samen met de NAV en NCV. Tijdens deze goed
bezochte bijeenkomst werd een update gegeven over actuele duurzaamheidsthema’s als verpakkingen, het klimaat(akkoord), milieubelasting van
UV-filters en keurmerken. Ook werd het duurzaamheidsplatform geïntroduceerd: Een website waar de duurzaamheidsinitiatieven van de drie sectoren
zullen worden gepresenteerd aan de hand van de 17 Sustainable
Development Goals van de VN. De bijeenkomst werd afgesloten met een
presentatie van filosoof Bas Haring. Hij gaf aan dat veel mensen het beeld
van duurzaamheid neigen te romantiseren. Zo toonde hij foto’s van een
bedrijf waar tomaten in steenwol worden gekweekt. Het schrikt veel
mensen af maar is juíst een voorbeeld van duurzaamheid, beargumenteerde

20
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Haring. Tot slot adviseerde hij het publiek zichzelf in de spiegel aan te kijken

onderscheidende van de Charter ten opzichte van andere certificerings

en zich af te vragen: heb ik daadwerkelijk de intentie gehad om vandaag

schema’s is dat ze echt naar de gehele levenscyclus van producten kijken,

duurzamer te leven?

dus bijvoorbeeld ook naar de gebruiksfase. Deelnemende bedrijven worden
regulier getoetst door een onafhankelijke externe auditor. Op 1 juli 2019 is,

De NVZ kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Met de steeds verder groei-

na twee jaar van voorbereidingen, het Charter 2020+ gelanceerd, een

ende aandacht voor duurzaam ondernemen lijkt ook deze bijeenkomst

update van de huidige Charter, met significante veranderingen. Alle belang-

ieder jaar verder te groeien. In 2020 zal de duurzaamheidsdag plaatsvinden

rijke informatie is te vinden op de nieuwe www.charter2020.eu. De NVZ is

op 20 mei.

middels een werkgroep van de A.I.S.E. nauw betrokken bij het Charter.
Met de optimalisatie van het Charter zijn ook beide logo’s vernieuwd:

DUURZAAM VERPAKKEN
In mei 2019 is het tweede Brancheplan Duurzaam Verpakken goedgekeurd
door het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Na het eerste
Brancheplan (2015-2018) heeft de NVZ nu een tweede plan voor de
periode 2019-2022 opgesteld, met tien ambitieuze doelstellingen om de
verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen op de consumentenmarkt
nog verder te verduurzamen. De doelstellingen zijn zowel kwalitatief als

Vanaf 1 januari 2020 kunnen we de eerste producten met het nieuwe

kwantitatief van aard. Zo streeft de branche naar toepassing van minimaal

Charter 2020+ logo in de schappen verwachten.

20% gerecycled materiaal in kunststof verpakkingen. Een andere doelstelling is om de dialoog tussen de verschillende schakels in de verpakkingske-

De Europese branche heeft met het Charter voor Duurzaam Schoonmaken

ten te faciliteren en stimuleren. In die context is in samenwerking met het

al ontzettend veel bereikt op het gebied van duurzaamheid, zoals:

KIDV in 2020 een bijeenkomst over duurzaam verpakken georganiseerd.

• 33% minder energieverbruik;

Het doel was om tijdens deze bijeenkomst met formuleerders, leveranciers

• 40% minder CO2-uitstoot, waarmee de 2030 deadline van de EU al

van verpakkingen, sorteerder en recyclers om tafel te gaan om te bespreken
wat er concreet nodig is voor een betere recycling van de verpakkingen

ruimschoots gehaald is;
• 32% minder verpakkingsmateriaal (per consumenteneenheid).

binnen onze sector. Naast de nationale activiteiten neemt de NVZ op
Europees niveau actief deel aan de Packaging Task Force van de A.I.S.E.

Met de update naar het Charter 2020+, zijn de doelstellingen nog
ambitieuzer:

CHARTER VOOR DUURZAAM SCHOONMAKEN

• Voortzetten van de reductie in CO2-uitstoot
• Alle kunststof verpakkingen recyclebaar

De Europese Schoonmaaksector heeft zich op het gebied van duurzaamheid

• Sectorspecifieke richtlijn voor het gebruik van biobased materiaal

jaren geleden verenigd in de Charter voor Sustainable Cleaning. Deze duur-

• Toename gebruik van gerecycled materiaal in verpakkingen

zaamheidscertificering ging in 2005 van start en richtte zich in eerste
instantie op de verschillende onderdelen van het productieproces. Later is
dit uitgebreid met criteria voor specifieke productcategorieën. Het
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HYGIËNEFORUM 2019: INFECTIEPREVENTIE
BEGINT BIJ JEZELF!

rekening gaan houden met dit gegeven. Hoewel de manier van hygiënisch

Menselijk gedrag over hygiëne, ongeacht of dit in de zorg, institutioneel,

doelgerichte hygiëne overal toe te passen: richt hygiëneprotocollen op de

in de productie, bij mensen thuis of in het dagelijks leven is, wordt sterk

meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de keten van besmet-

beïnvloed door de kennis bij mensen over hygiëne en infectiepreventie.

ting te doorbreken.

werken vaak sterk verschilt tussen verschillende sectoren is het principe van

Op 15 oktober 2019 vond de derde editie van het Hygiëneforum van NVZ
plaats. Meer dan 15 internationaal gerenommeerde hygiënedeskundigen

Het principe van doelgerichte hygiëne is geïntroduceerd door het

waren aanwezig om hun ideeën, standpunten en recente wetenschappe-

International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH). Tevens was het de

lijke publicaties met de aanwezigen te delen. Alle deskundigen waren het

belangrijkste boodschap van prof. dr. Sally Bloomfield (Voorzitter IFH) die

erover eens dat doelgerichte hygiëne een belangrijk wapen is tegen

op het Hygiëneforum in 2017 een van de plenaire ochtendpresentaties ver-

antibioticaresistentie.

zorgde. Deze editie van het Hygiëneforum staat Bloomfield wederom in de
spotlights tijdens de ochtendsessie, met een belangrijke oproep: de last van

De plenaire ochtendsessie, gemodereerd door prof. dr. Dirk Bockmühl,

infectieziekten is ieders verantwoordelijkheid. De oproep is tevens de

begon met prof. dr. Sally Bloomfield's oproep tot een geïntegreerde strate-

belangrijkste conclusie van het witboek over hygiëne dat IFH onlangs publi-

gie om de last van infectieziekten te beheersen. Dr. Bernhard Meyer volgde

ceerde en welke centraal zal staan in de presentatie van Bloomfield op 15

met een risico-batenanalyse van desinfectie. Prof. Jean-Yves Maillard ging

oktober 2019.

verder met de stand der wetenschap over desinfectiemiddelen, met de
implicatie dat biociden kunnen bijdragen aan antibioticaresistentie, waar-

Het principe van doelgerichte hygiëne gaat veel verder dan bijvoorbeeld het

voor geen bewijs is. Prof. Markus Egert sloot de ochtendsessie af met een

gebruik van een desinfectiemiddel op plekken en tijden waar een ziektever-

waardevol beeld van het menselijke microbioom in relatie tot strategieën

wekker verspreid kan worden. Het draait bij hygiëne namelijk niet alleen om

voor pre- en probiotische hygiëne.

producten, maar vooral over hoe en wanneer je deze op een juiste wijze
gaat toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een toiletbril die automatisch sluit

Het middagprogramma bestond uit twee parallelle workshoprondes.

voor het spoelen, of het gebruik van Big Data om te zoeken waar menselijk

Deelnemers konden kiezen uit 18 workshops waarin de rol van hygiëne

gedrag gestuurd kan worden naar een meer hygiënische situatie. De combi-

in verschillende subsectoren centraal stond.

natie hiervan maakt of effectieve hygiëne wordt toegepast. Dr. John Hines

Hier volgen twee artikelen van de NVZ naar aanleiding van het

(SC Johnson Professional) zal in zijn ochtendpresentatie op het

Hygiëneforum 2019:

Hygiëneforum meer ingaan op dit principe.

Doelgerichte hygiëne sleutel tot effectieve en
efficiënte hygiënemaatregelen

Zelfs binnen de factor chemie zijn er overwegingen te maken voor doelge-

We kunnen de verontrustende cijfers niet vaak genoeg herhalen. Vandaag

schoonmaken voldoende, en wanneer is desinfectie gewenst? De workshop

de dag tellen we jaarlijks wereldwijd meer dan 700.000 doden als gevolg

van dr. Bernhard Meyer (Ecolab) zal specifiek aandacht besteden aan dit

van (antibioticaresistente) infectieziekten. Naar verwachting zal dit tot meer

vraagstuk, waarbij hij het gesprek zal aangaan met de aanwezigen. Er valt

dan 10 miljoen stijgen tegen 2050. In alle sectoren waar hygiëne een

namelijk veel te bespreken, aangezien binnen dit vraagstuk vele overwegin-

belangrijke rol speelt, van plekken waar voedsel wordt bereid, de gezond-

gen meespelen in de praktijk. Desinfectie gaat in veel situaties onoverkome-

heidszorg, de reguliere schoonmaak en het huishouden, moeten we

lijk gepaard met de wat ‘zwaardere’ chemie waar het nauw volgen van
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richte hygiëne. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld altijd: wanneer is
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gebruiksvoorschriften van belang is voor de menselijke gezondheid en

Zo zijn er in de zorg en levensmiddelenindustrie hygiëneprotocollen die

het milieu. Bij het nauw volgen van gebruiksvoorschriften speelt menselijk

professionals informeren over wanneer en hoe infectiepreventie moet

gedrag weer een grote rol: hoe zorg je ervoor dat medewerkers die voor-

worden toegepast. Ook beschrijven deze hygiëneprotocollen onder andere

schriften zo goed mogelijk naleven?

welke desinfectiemiddelen gebruikt moeten worden. Desinfectiemiddelen

Wapen je tegen antibioticaresistentie!

zijn nodig om het aantal micro-organismen tot een zodanig laag niveau te
brengen, dat het risico op infectie zeer gering is. De protocollen leren dat

“Microben zijn levensgevaarlijk en we moeten juist meer schoonmaken en

je goede hygiëne bereikt je door eerst goed schoon te maken en daarna,

desinfecteren!”

indien nodig, op de juiste wijze te desinfecteren.

“We zijn overboord gegaan met schoonmaken en desinfecteren en doden
alle nuttige microben die ons gezond houden!”
Uitspraken die we steeds vaker horen, onder meer omdat we de afgelopen
jaren steeds meer te weten zijn gekomen over hoe microben zowel een
positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid. Beide
uitspraken bevatten een kern van waarheid. Wat in ieder geval wel waar is,
is dat je een veel grotere kans hebt om in het ziekenhuis te belanden door
slechte hygiëne en als je pech hebt, met een antibioticaresistente bacterie.
En dan ben je nog verder van huis. De kans op een antibioticaresistente
bacterie, ook in Nederland, wordt steeds groter. Immers deze bacteriën zijn
overal, dus ook in een huishoudelijke omgeving aanwezig en zeker als je
daarbij bedenkt hoe makkelijk een besmetting plaats kan vinden1.
Antibioticaresistentie is een kwestie waarvoor we onze kop niet in het zand
kunnen steken. De dreiging is zo groot dat we rekening moeten houden
met het feit dat in 2050 wereldwijd, dus ook in Nederland, meer mensen
overlijden aan infecties van antibioticaresistente bacteriën dan aan kanker
(10 miljoen versus 8,2 miljoen)2. Dit tenzij we het roer vanaf nu drastisch
gaan omgooien. Het is van belang ervoor te zorgen dat het voorkomen van
deze infecties (infectiepreventie) goed is beheerst: met andere woorden dat
je de hygiëne onder controle hebt. Dit geldt niet alleen voor ziekenhuizen
en zorginstellingen, maar ook voor de samenleving in het algemeen, waaronder kantoren, scholen en bij mensen thuis. Verwarring creëren over
hygiëne kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
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PUBLICATIES

NIEUWE UITGAVEN
Slim wassen
Wassen doen we allemaal. Wanneer we onze kleding
en ons linnengoed niet zouden wassen, zou dat ten
koste gaan van onze hygiëne en van het behoud van
ons textiel. We zouden gaan stinken, er vuil uitzien en
ook onze sociale contacten zouden eronder te lijden
Slim wassen

hebben. Maar wat is nu ‘slim wassen’? Slim wassen is
als je bij het kiezen van je wasmiddel en wasprogramma
vooral rekening houdt met de factoren schoon, hygiëne
en duurzaamheid – naast de factoren comfort en prijs.
Hoe je dat doet, lees je in deze nieuwe uitgave. 2019

Omgaan met ethanolhoudende reinigingsen desinfectiemiddelen
Met deze brochure worden professionele gebruikers
praktische handvatten gegeven over het gezond en
veilig werken met ethanolhoudende reinigings- en
desinfectiemiddelen. 2019

Slim desinfecteren in en om het huis
De NVZ Schoon | Hygiënisch | Duurzaam wil mensen
ertoe aanzetten om doelgerichte hygiëne toe te passen,
wat betekent dat ze moeten begrijpen hoe de infectieketen werkt en wat de rol van hygiëne is in het door
Slim
desinfecteren
In en om het huis

breken ervan. De verwachting is dat deze uitgave
hiertoe bijdraagt. Slim desinfecteren bereik je door te
weten wannéér je een desinfectiemiddel moet toepassen, wélk desinfectiemiddel je moet toepassen en hóe
je een desinfectiemiddel moet toepassen. 2020
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MEER NVZ-UITGAVEN

Duurzaam hier en nu
Was- en reinigingsmiddelen zijn duurzaam, veilig

De NVZ publiceerde in het afgelopen jaar de volgende uitgaven opnieuw,

en innovatief; de detergentenbranche is proactief

om inhoud en vormgeving actueel te houden. Alle uitgaven tonen op de

en maatschappelijk verantwoordelijk. Ook van de

cover een actieve handeling die de titel en inhoud van de uitgave onder-

consument wordt wat verwacht, namelijk ‘duurzaam

steunt. Deze uitgaven zijn ook digitaal beschikbaar via de website van

gedrag’. Goed onderhoud verlengt de levensduur

de NVZ.

van spullen en vermindert de milieubelasting. 2017

Verstandig gebruik van desinfectie
middelen

Hygiëne thuis

De naam zegt het al: Verstandig gebruik van desinfectie-

ëne in het huishouden is geen tovenarij, maar kan met

middelen. Met deze uitgave geven we de lezer hand

doelgericht handelen heel gemakkelijk bereikt worden.

vatten voor het verstandig gebruiken van desinfectie-

Welke hygiënische maatregelen nodig zijn, leest u in

middelen. 2019

deze uitgave. 2014

Hygiëne tijdens het melkproces

Schoonmaken hier en nu

Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van

Was- en reinigingsmiddelen zijn veilige producten die

belang voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met

chemische stoffen bevatten die noodzakelijk zijn om

een goede hygiëne verspreiding van ziektes voorkomen.

goed te kunnen schoonmaken. 2011

Hygiëne is nodig om gezond te blijven. Een goede hygi-

Samen met de NZO, heeft de NVZ de brochure 'Hygiëne
tijdens het melkproces' uitgebracht. 2019

Schoonmaken
hier en nu
Waterigeweg 31, 3703 CM Zeist
Postbus 914, 3700 AX Zeist
www.nvz.nl

Omgaan met het
Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Over het belang van schoon

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad
in de Praktijk

Slim en schoon

In deze in 2018 geüpdatete uitgave leest u alles over

zeer schoon resultaat. De uitgave dient als hulpmiddel

het veiligheidsinformatieblad, voor zowel opstellers als

voor bedrijven die een machine willen gaan aanschaffen.

ontvangers van Vib's voor mengsels. De digitale versie

Ook stimuleert de uitgave een veilig gebruik van

van deze uitgave is beschikbaar via de website van de
NVZ. 2018
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Machines brengen ons efficiëntie, hygiëne en een

Slim
en schoon

machines, en besteedt zij aandacht aan innovaties.
2018
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WEBSTATISTIEKEN NVZ.NL 2019

Jubileumbundel
In het kader van het 70-jarig bestaan van de NVZ Schoon | Hygiënisch |
Duurzaam bracht zij het afgelopen jaar een cassette uit met daarin haar

Best bezocht:

5 meest recente uitgaven. De NVZ reikte de cassette uit aan alle deelnemers
van haar jubileumbijeenkomst.

1
De was in 8 stappen

2

3

Chemie van het reinigen

Feiten en fabels over
schoonmaken

NVZ downloads
Hieronder leest u hoe vaak onze digitale uitgaven zijn gedownload

Kerstkaart

vanaf nvz.nl:

In december 2019 verstuurde de NVZ een kerstgroet naar haar leden en
relaties; zowel een Nederlandse als een Engelse versie. Hierin waren de

1276

resultaten en hoogtepunten van de vereniging in 2019 te lezen.

Slim & Schoon

1100

738

Omgaan met het Vib

Omgaan met ethanolhoudende reinigingsmiddelen

634

444

327

Hygiëne tijdens het

NVZ Jaarbericht 2018

Slim Wassen

melkproces
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BLIK OP DE
TOEKOMST

De NVZ houdt jaarlijks bij wat men globaal kan verwachten aan trends voor
het nieuwe jaar. Hierbij worden verschillende bronnen geraadpleegd, waaronder Euromonitor. In 2020 zijn de volgende grote trends te verwachten:
gebruiksgemak en persoonlijke controle en meer aandacht voor duurzaamheid. Consumenten, maar ook professionele gebruikers moeten een balans
vinden in deze drie aspecten en dat valt niet altijd mee.
Meer concreet zijn de volgende trends waar te nemen:
• Gebruikers willen meer content in minder tijd, dus in één klik de
gewenste informatie tot onze beschikking hebben. Dit betekent voor de
was- en reinigingsmiddelenindustrie onder meer een toenemend belang
voor digitalisering van het etiket. De industrie lobbyt al enkele jaren om
dit voor elkaar te krijgen binnen de regelgeving. Zij heeft hiertoe al diversie initiatieven opgesteld. Teksten worden meer en meer vervangen door
beeldmateriaal; een voorbeeld is dat nu al meer pictogrammen worden
gebruikt om iets aan te duiden. Daarnaast is er behoefte naar op maat
gemaakte producten en diensten. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan
behoud van privacy. De behoefte aan maatwerk gekoppeld aan zorgen
over privacy is een lastige combinatie dat veel uitdaging voor de industrie
met zich meebrengt.
• Natuurlijk willen we meer en meer rekening houden met toekomstige
generaties. Dit betekent dat grondstofbronnen beter benut moeten
worden en we beter moeten zijn voor onze omgeving, zoals het behouden van schone lucht en water. Deze duurzaamheidsdoelen worden
niet alleen in toenemende mate door de bedrijven nageleefd, ook de
consument toont steeds meer bereidheid om duurzamer te gaan leven.
Hierbij hoort ook de trend dat de focus sterk komt te liggen op mentale
gezondheid (‘holistic happy’). Hiertoe draagt de was- en reinigingsmiddelen sector in belangrijke mate bij. Zo weten we inmiddels dat schoonmaken van onze leefomgeving essentieel is voor onze gezondheid.
Daarnaast draagt een schoon huis bij aan een goed humeur en heeft het
een sociale functie: met een schoon huis toon je respect voor je visite.

34

35

• De bewustwording van het belang van hygiëne en desinfectie zal nog
verder groeien, mede door het feit dat het aantal nieuwe besmettelijke
ziektes stevig aan het toenemen is. Hoewel deze ziektes niet allemaal
oncontroleerbaar zijn, worden van tijd tot tijd geconfronteerd met een
uitbraak van moeilijker te bestrijden infectieziektes, zoals SARS en recentelijk het coronavirus. Daarnaast is er een toename aan multiresistente
bacteriën die zich niet alleen beperken tot ziekenhuizen, maar ook
kunnen doordringen in het huishouden. Zo is in sommige landen al
sprake van een resistente vorm van TBC.
• We beginnen het nut van (de kunstmatige intelligentie van) robots te
accepteren en te omarmen. Voor de was- en reinigingsmiddelen industrie
betekent dit een grote efficiëntieslag en kostenreductie; onder andere is
bij gebruik van schoonmaakrobots vaak een lagere dosering reinigingsmiddel nodig. Robotisering betekent ook een automatisering in het
huishouden; nu al zichtbaar in het toenemend aantal gebruikers van bijvoorbeeld snoerloze, automatische stofzuigers.
• In deze trend naar automatisering is het gebruik van Big Data van groot
belang. In de afgelopen decennia is heel veel data verzameld in het kader
van ‘meten is weten’. De hoeveelheid van dergelijke data groeit jaarlijks
enorm. De uitdaging is nu het toepassen van deze gegevens in combinatie met automatisering tot een robot-technologie die niet alleen mankracht kan besparen, maar ook het gewenste niveau van schoon en
hygiëne kan waarborgen.
Bron: Gebaseerd op Euromonitor 2019 en andere marktgegevens
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BOMEN OVER...

6.1

CONSERVEERMIDDELEN MET UITSTERVEN
BEDREIGD
Sinds mensenheugenis wordt er al geconserveerd. Fruit wordt met suiker
gekookt om er lang houdbare jam van te maken, komkommers worden
ingemaakt met azijn om er augurken van te maken en haring wordt gepekeld om deze langer vers te houden. Conserveermiddelen worden niet
alleen gebruikt voor voedingsmiddelen, maar ze zijn ook van essentieel
belang voor schoonmaakproducten. Helaas zijn deze steeds minder
beschikbaar.

Nut van conserveermiddelen
Conserveermiddelen zijn nodig om te voorkomen dat er ongewenste bacteriën en schimmels in een product gaan groeien. Hiermee wordt de kwaliteit
van het product tijdens productie, vervoer en opslag onder andere geborgd.
Ook zorgen conserveermiddelen ervoor dat een product na opening langere
tijd goed blijft. Zo hoeft minder vaak een nieuw product gebruikt te worden
wat zowel duurzaam als kostenbesparend is. Tot slot wordt met conserveermiddelen ook voorkomen dat ongewenste micro-organismen via het
schoonmaakproduct worden verspreid, wat toch wel belangrijk is bij het
schoonmaken.

Risico’s conserveermiddelen
Het gebruik van stoffen gaat vaak gepaard met risico’s. Zo ook met conserveermiddelen, waarbij het meest voorkomende gevaar is dat ze mogelijk
een allergische reactie kunnen veroorzaken wanneer zij in aanraking komen
met de huid (contactallergie). Een contactallergie ontstaat niet zomaar.
Langdurige en frequente blootstelling aan een huidsensibiliserende stof kan
ertoe leiden dat je allergisch wordt voor deze stof. Als je eenmaal allergisch
bent, kunnen ook zeer lage concentraties voor een effect (allergische
reactie) leiden1. De gevolgen (bijvoorbeeld huiduitslag) van een contactallergie hangen onder meer samen met de hoeveelheid van een stof waarmee
men in aanraking is gekomen.
1

	In augustus 2017 heeft de NVZ in Service Management ook een stuk geschreven over
allergieën. Graag verwijzen we naar dit stuk voor meer informatie over allergieën.

39

Bomen over...

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Van de eerder genoemde conserveringsmiddelen (suiker, azijn en zout)

6.2

ZONDER KENNIS GEEN HYGIËNE

heb je veel nodig om te conserveren. Hiernaast zijn deze niet geschikt om
schoonmaakproducten te conserveren. Tegenwoordig zijn er conserverings-

Opleidingen in de schoonmaaksector zijn van groot belang om efficiënte en

middelen voor schoonmaakproducten die al werken in hele lage concentra-

effectieve schoonmakers te trainen. Alleen al bij de ‘basisopleiding’ schoonma-

ties. Deze zijn te vergelijken met het oplossen van één suikerklontje in 40 L

ken van SVS Opleidingen komt een brede selectie aan onderwerpen ter sprake:

water. Aangezien conserveermiddelen in zeer lage concentraties worden

veilig en gezond werken, ergonomie, arbeidsomstandigheden, communicatie &

toegepast in schoonmaakproducten, is het risico op contactallergie echter

klantvriendelijkheid, kwaliteitszorg, materialen, en ga zo maar door. Bij de spe-

zeer beperkt. Ook producenten van schoonmaakproducten ontwerpen deze

cialistische opleidingen komt nog veel meer kijken. Logisch, want schoonma-

op zo’n manier, dat er zo min mogelijk blootstelling is voor de gebruiker.

ken is een vak. En hygiënisch schoonmaken is een specialisme: zonder kennis

Verdwijnen conserveermiddelen
Waarschijnlijk kent iedereen wel mensen met een allergie. En soms moet je

over micro-organismen en de keten van infectie kun je niet weten waarom,
hoe, waar en wanneer je een gezond niveau van hygiëne kunt bereiken.

daarbij rekening houden met wat je hen voorzet. Mensen met bijvoorbeeld

Waarom hygiënisch schoonmaken?

een pinda-allergie moeten levensmiddelen vermijden waar mogelijk pinda’s

Bij reguliere schoonmaak praten we zelden over hygiëne. Dat is ook niet

in zijn verwerkt. Levensmiddelen zijn dan ook verplicht om op het etiket te

nodig, want schoonmaken doen we nog steeds met name voor het oog en

vermelden dat deze (sporen van) pinda’s bevatten. Hetzelfde geldt voor het

de neus. Hygiënisch schoonmaken doen we om hele andere redenen, name-

vermelden van conserveermiddelen (en parfum- en geurallergenen) in

lijk om de keten van infectie te doorbreken. Dit veroorzaakt dan ook de

schoonmaakproducten. Zo kunnen mensen die allergisch zijn, bepaalde

eerste kennis-vereiste dan ook kennis voor het bereiken van hygiëne: hoe

producten vermijden.

werkt de keten van infectie? Alleen al op dit basisniveau komen veel vragen

Maar er is iets vreemds aan de hand met conserveermiddelen. Er worden

kijken, zoals: wat is een micro-organisme? Wanneer is een micro-organisme

steeds minder conserveermiddelen toegelaten of bestaande conserveer

nuttig, en wanneer schadelijk? Hoe werkt de verspreiding van een infectie?

middelen worden verboden omdat deze mogelijk een allergische reactie
kunnen veroorzaken. Toch gek, want met deze gedachtegang zou per
Bronnen van
besmetting

direct een verbod op pinda’s (en noten en gluten en ga zo maar door)
moeten komen.

Mensen, besmet voedsel,
huisdieren, water

In de niet al te verre toekomst kan het zomaar zijn dat er maar twee (mis-

Uitscheiding

schien drie) conserveermiddelen beschikbaar zijn voor schoonmaakproducten.

etensresten, faeces,
speeksel, hoesten,
niezen

Ironisch genoeg kan deze situatie zelfs leiden tot meer allergieën doordat
mensen vaker en langer aan dezelfde stof worden blootgesteld.

Infectieketen
Opname

Bovenstaand is slechts een greep uit de vele uitwassen van chemiefobie,
we zijn bang voor alles dat maar een beetje ‘chemisch’ is.
Daarom een oproep en tegelijk een voornemen voor 2019 van de NVZ:
Laten we met zijn allen gaan bijdragen aan een wereld waar wetenschappelijke feiten het uitgangspunt zijn. Zolang we ons laten leiden door angst,

mond, neus,
inademing,
wonden

Overleving &
verspreiding

handen, oppervlakken,
kleding, baden, lucht,
beddengoed, wastafels,
toiletten

kunnen we niet gelukkig zijn.
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Hoe hygiënisch schoonmaken?
Vervolgens is het belangrijk om te weten hoe je de infectieketen doorbreekt. Hiervoor is van groot belang te weten welk type ziekteverwekker
aanwezig is. De meeste mensen weten bijvoorbeeld wel dat je alleen
antibiotica krijgt bij een bacteriële infectie; een virus is niet met antibiotica
te bestrijden. Ook bij hygiënisch schoonmaken is zowel het product als de

Kritische
contactpunten
voor infectie

Handen
Hand- en voedselcontactpunten,
schoonmaakdoekjes
en sponsjes, etc.

manier van schoonmaken van cruciaal belang. In de agrarische sector wordt
bijvoorbeeld op andere manieren gedesinfecteerd dan in de gezondheidszorg: de ziekteverwekkers en de route van de infectieketen verschillen hier

Kleding en beddengoed, toilet,
bad/douche, wastafel, gootsteen

Toenemend risico

Bomen over...

sterk. Ook is het van belang om te weten wat het verschil is tussen ‘schoonmaken’ en ‘desinfecteren’.
Vloeren, muren, meubels etc.

Schoonmaken: Het mechanisch of chemisch verwijderen van vuil.
is normaal gesproken voldoende om zichtbaar vuil, allergenen en

Uitgaven van NVZ – Kenniscentrum voor Schoon |
Hygiënisch | Duurzaam

ziektekiemen te verwijderen.

In de professionele schoonmaak is het dus van groot belang om de juiste

Schoonmaken met zeep of reinigingsmiddelen en spoelen met water

kennis in huis te halen om een hygiënisch schone omgeving te realiseren.
Desinfecteren: Helpt de verspreiding van infecties te voorkomen of te

De NVZ kan daarbij helpen. De visie van onze branchevereniging is:

stoppen in situaties waar een hoog risico is op infectie door de over-

‘De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en

dracht van ziektekiemen – desinfectiemiddelen bevatten biocidaal werk-

duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.’ De vereniging (de

zame stoffen met een aangetoonde werking tegen micro-organismen.

leden en het verenigingsbureau) hebben uitgebreide kennis in huis over de
drie waarden in deze visie: Schoon, Hygiëne en Duurzaamheid. Want om

Waar en wanneer hygiënisch schoonmaken?

die schone, hygiënische en duurzame leefomgeving te realiseren kun je niet
zonder de producten die de leden van de NVZ op de markt brengen. En die

Net zo belangrijk is het hebben van kennis over waar en wanneer je

kennis delen we graag. Zo heeft de NVZ al verschillende brochures uitge-

hygiëne moet toepassen. Het doorbreken van de infectieketen is alleen

bracht om deze kennis te delen. Onlangs verscheen de brochure ‘Hygiëne

nodig als er een risico op infectie bestaat door de aanwezigheid van ziekte-

tijdens het melkproces’, specifiek bedoeld voor de melkveehouder. Maar

verwekkers. En als die noodzaak er is, moet ook de juiste plek en het juiste

ook meer algemene uitgaven zijn op de website te vinden, zoals ‘Verstandig

moment gekozen worden. Dit is niet alleen van belang om zo effectief

gebruik van desinfectiemiddelen’ en ‘Slim en Schoon’ over het maatschap-

mogelijk de keten van infectie te doorbreken, maar ook om te voorkomen

pelijk nut van schoonmaakmachines. Download ze hier: https://www.nvz.nl/

dat desinfectiemiddelen verkeerd of onnodig worden toegepast. Volg

over-de-nvz/downloads/uitgaven/

daarom altijd zorgvuldig de instructies op het etiket van
desinfectiemiddelen.
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6.3

VERWARRING CREËREN OVER HYGIËNE:
LEVENSGEVAARLIJK!

om bacteriële (probiotica) reinigers, die in feite enzymen produceren, als dé
oplossing neer te zetten. Allemaal oude wijn in nieuwe zakken, die je als
een devolutie zou kunnen bestempelen. Je gaat weg van veilige en goed

Antibioticaresistentie is een kwestie waarvoor we onze kop niet in het zand

beheersbare systemen naar onvoorspelbare oplossingen.

kunnen steken. Over tien jaar zal het aantal doden, ook in Nederland, als
gevolg van bacteriële infecties stevig stijgen. Het is van belang ervoor te

De laatste zien wij steeds meer artikelen met niet-onderbouwde stellingen,

zorgen dat het voorkomen van deze infecties (infectiepreventie) goed is

bijvoorbeeld dat sommige desinfectiemiddelen antibioticaresistentie zouden

beheerst: met andere woorden dat je de hygiëne onder controle hebt. Dit

veroorzaken. Voor mensen die niet beter weten en vooral emotioneel rea-

geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook voor de

geren, is dit tot een zekere hoogte te begrijpen. Voor fabrikanten die deze

samenleving in het algemeen, waaronder kantoren, scholen en bij mensen

emotie uit eigen commercieel belang gebruiken en zelfs aanwakkeren, is dit

thuis. Verwarring creëren over hygiëne kan leiden tot levensgevaarlijke

niet goed te praten. Zij wekken bij inkopers de suggestie dat zij deskundig

situaties.

zijn, zonder dat er ook maar een glimp hiervan te tonen. Terwijl hun beweringen door iemand die zich ook maar beetje in de materie verdiept, te

Vandaag de dag circuleren er allerlei broodjeaapverhalen rond over dat

weerleggen zijn.

we ‘te schoon’ zouden zijn (wat niet kan, want schoon is een begrip en
geen grootheid) en dat het met de hygiëne ook wel wat minder kan.

In plaats van zich bezig te houden met broodjeaapverhalen, kan de gebrui-

Vooral dit laatste is dubieus, omdat hygiëne betekent dat je jouw omgeving

ker zich beter richten op het bereiken van de gewenste juiste hygiëne, die

beschermt tegen infecties. Gouden regel hierbij is, eigen vuil is niet vies,

er voor diverse situaties nodig is. Zo zijn er in de zorg hygiëneprotocollen

maar ongewassen kom je de hemel niet in. Dit wil zeggen dat je na een

die zorgprofessionals informeren over wanneer en hoe infectiepreventie

toiletbezoek je handen niet voor jezelf wast, maar om anderen te bescher-

moet worden toegepast. Ook beschrijven deze hygiëneprotocollen onder

men. Dit geldt zeker voor de zorgprofessionals, ze wassen en desinfecteren

andere welke desinfectiemiddelen gebruikt moeten worden.

niet voor henzelf, maar vooral om hun patiënten te beschermen.

Desinfectiemiddelen zijn nodig om het aantal micro-organismen tot een
zodanig laag niveau te brengen, dat het risico op infectie zeer gering is.

Niet alleen broodjeaapverhalen over minder hygiëne bedreigen het belang

De protocollen leren dat je goede hygiëne bereikt je door eerst goed

van hygiëne, ook hebben tegenwoordig de meeste mensen toegang tot

schoon te maken en daarna, indien nodig, op de juiste wijze te desinfecte-

het internet en tot veel (des)informatie. Op het internet staan veel provoce-

ren. Over de middelen zelf hoef je als gebruiker en/of inkoper maar één

rende fictieve verhalen die als doel hebben dat mensen erop klikken om te

ding te weten: er is meer dan genoeg regelgeving die de veiligheid van

verdienen aan de getoonde advertenties (clickbait). Helaas staan hier ook

reinigingsmiddelen borgt. En wat de desinfectiemiddelen betreft: als deze

veel fictieve verhalen tussen over hoe gevaarlijk chemicaliën wel niet zijn.

zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermings-

Dit heeft de afgelopen jaren de chemofobie zo aangewakkerd dat we hele-

middelen en biociden (Ctgb), een onafhankelijke instantie, dan kunnen

maal vergeten zijn waarom we deze middelen nodig hebben. Zo erg dat er

deze desinfectiemiddelen veilig worden gebruikt. Daarnaast vindt u op de

nu massaal chemicaliën verpakt worden als ‘natuurlijke’ middelen (bijvoor-

NVZ-website informatie over hoe desinfectiemiddelen verstandig gebruikt

beeld limoneen) en machines die uit water en zout een reinigings-/desinfec-

kunnen worden.

tiemiddel produceren (dat in feite gewoon chloor is). En de jongste trend is
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6.4

DE LENTESCHOONMAAK: PAS OP VOOR
‘OMA’S’ DIE RAAD WETEN

bedrijven die de stoffen uitgebreid op veiligheid hebben getest en specifiek
hebben beoordeeld voor het gebruik in reinigingsmiddelen. Ze waarschuwen op het etiket voor eventuele gevaren (bijvoorbeeld ‘Veroorzaakt ern-

Het weer is wispelturig maar gaat de zonnige kant op, de krokusjes (en

stige oogirritatie’) of af te raden toepassingen, bijvoorbeeld als je het

het onkruid…) schieten de grond uit: de lente is inmiddels goed op weg.

product beter niet kunt gebruiken op aluminium oppervlakken.

Met de lentekriebels komt vaak ook de behoefte naar een grote lenteschoonmaak: ramen en deuren open en eens even goed het huis (of

Dan hebben we de recepten voor natuurlijke, huisgemaakte middelen.

kantoor) van top tot teen schoonmaken. Of laten schoonmaken, want in

Een veelvoorkomend ingrediënt in dergelijke recepten is ‘borax’. Een stukje

deze periode zien we ook steeds vaker particulieren die voor één dag een

tekst uit één van de vele blogs en artikelen die borax aanraden: “Borax? Ja

schoonma(a)k(st)er willen inhuren voor een grondige poetsbeurt.

borax! Het nieuwe, revolutionaire, natuurlijke schoonmaakmiddel waarmee
je alles super schoon krijgt. Zonder chemische toevoegingen en nare kunst-

Bloggers en andere media-kanalen spelen vaak snel in op deze behoefte

matige luchtjes. Borax is een natuurlijk mineraal en het wordt al sinds

aan de grote lenteschoonmaak, met veelal adviezen over hoe je thuis zélf

vroeger tijden gebruikt om van alles in en om het huis mee schoon te

‘natuurlijke, veilige’ schoonmaakmiddelen kan maken: oma weet raad.

maken. Met borax kun je al je spullen zeer diep reinigen en al het vuil tot

Maar let op: oma heeft geen toxicologie of chemie gestudeerd en haar

op diepe lagen verwijderen. Het ideale schoonmaakmiddel dus!”.

achtergrondinformatie is vaak flink gedateerd, waardoor er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan. Vroeger was niet altijd alles beter; vroeger

Op basis van dit soort teksten zou je zeggen: waarom gebruiken we alle-

wisten we gewoon veel minder over de gevaarlijke eigenschappen van

maal geen borax? Waarom gebruiken fabrikanten van reinigingsmiddelen

ogenschijnlijk ‘natuurlijke, veilige’ stoffen.

het eigenlijk niet? Dat heeft een hele goede reden: borax (opgelost in
water) is namelijk ‘reprotoxisch’: het kan de vruchtbaarheid of het onge

De artikelen of blogs over DIY-schoonmaakmiddel staan vaak vol termen

boren kind schaden. De stof is daarom zelfs bij wet verboden voor gebruik

als ‘natuurlijk alternatief’ of ‘zonder chemische toevoegingen’. Hiermee

in consumentenproducten. Voor de rest klopt de tekst uit de blog: het is

wordt ingespeeld op hardnekkige misvattingen in de gedachten van het

een natuurlijk mineraal dat vroeger (toen de toxische eigenschappen nog

grote publiek: ‘chemie’, ‘chemisch’ of ‘synthetisch’ is eng en slecht,

niet bekend waren) veel gebruikt werd als schoonmaakmiddel. Maar net

‘natuurlijk’ is goed en veilig, dus thuis met ‘natuurlijke’ ingrediënten je

als dat vroeger niet alles beter was, is ‘natuurlijk’ ook niet altijd beter.

eigen schoonmaakmiddel maken is per definitie beter voor het milieu en
de eigen gezondheid. In de meeste gevallen is echter juist het tegenoverge-

Let dus deze lente extra op ‘fake news’ in social media en denk zelf goed

stelde waar. Chemische stoffen en mengsels moeten verplicht, op laste van

na voor je zelf schoonmaakmiddel gaat maken. Ook de meer ‘onschuldige’

de wetgeving, uitgebreid op veiligheid getest worden. Thuis willekeurige

recepten, bijvoorbeeld met azijn, zijn niet zonder risico: als een fabrikant

‘natuurlijke’ stoffen met elkaar mengen kan juist voor gevaarlijke situaties

azijn(zuur) gebruikt zal hij al snel op het etiket moeten waarschuwen voor

zorgen.

de irriterende of bijtende eigenschappen (met name voor de ogen) van
azijnzuur. Er zijn slechts weinig bloggers die dit soort waarschuwingen

Fabrikanten van ‘chemische’, ‘synthetische’ mengsels hebben vaak jaren-

meegeven als ze adviseren om zelf met azijn aan de slag te gaan. Ons

lang onderzoek gedaan naar een goede, veilige combinaties van stoffen

advies: vertrouw en geloof de wetenschap en wetgeving, en neem advies

voor het beste schoonmaakresultaat. De ingrediënten worden ingekocht bij

van bloggers op internet met een korreltje NaCl.
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6.5

DUURZAAM GEBRUIK VAN PLASTIC: OPLOSSINGEN BINNEN DE SCHOONMAAKSECTOR

Op Europees niveau hebben producenten van was- en reinigingsmiddelen
zich verenigd in een manifest voor duurzame plastic verpakkingen. Een van
de doelstellingen is dat alle verpakkingen 100% recyclebaar zijn in 2025.

In de afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastic enorm toegenomen.
Plastics dragen op zeer veel verschillende manieren bij aan veiligheid,

Microplastics

houdbaarheid, hygiëne en comfort. Maar ze stellen onze maatschappij

Naast kunststof verpakkingen worden schoonmaakmiddelen soms ook in

ook voor uitdagingen: het gebruik van primaire (vaak fossiele) grondstoffen

een andere context met plastic in verband gebracht: de microplastics, ook

en energie oefent druk uit op het milieu. Het afdanken van plastic gaat

wel plastic microbeads, zouden in schoonmaakmiddelen worden toegepast

gepaard met CO2-uitstoot en doordat helaas een meerderheid van het

en via die route een bijdrage leveren aan de plastic soep. Hoe zit dat

plastic (nog) niet gerecycled wordt gaan waardevolle grondstoffen verloren.

precies?

Daarnaast komt er nog altijd plastic zwerfafval in het milieu terecht. Dit kan
leiden tot treurige taferelen zoals de plastic soep, een beeld dat we de

Diverse studies hebben aangetoond dat de overgrote meerderheid van

laatste jaren veelvuldig voorbij zien komen in de media. Men is het erover

microplastic afval wordt gevormd door de afbraak van grotere plastics, de

eens, hier moeten we een oplossing voor vinden.

zogenaamde macroplastics. In een hoog aangeschreven rapport van de
Europese Commissie1 worden de verschillende bronnen die bijdragen aan

Door de veelzijdige eigenschappen van plastic komt het materiaal in bijna

het plastic afval in zee in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de bijdrage van

alle sectoren voor, zo ook in de schoonmaaksector. De twee meest bespro-

schoonmaakmiddelen onder de 0.2% ligt. Ondanks die kleine bijdrage

ken toepassingen van plastic binnen onze sector zijn de verpakkingen van

neemt de sector dit probleem serieus en is zij bezig de plastic microbeads

schoonmaakmiddelen en de zogenaamde microplastics. Voor beide toepas-

uit te faseren.

singen werken de fabrikanten van schoonmaakmiddelen aan oplossingen
om het duurzaam gebruik van plastic te bevorderen en daar hebben ze ook

In het verleden werden in specifieke producten voor de benodigde schu-

uw hulp bij nodig.

rende eigenschappen (bijv. voor de milde reiniging van harde en delicate
oppervlakken zoals keramiek of glas) plastic microbeads toegepast. R&D-

140
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Verpakkingen
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Binnen de schoonmaaksector biedt plastic veel voordelen, onder andere in
de vorm van kunststof verpakkingen. Desalniettemin zien de fabrikanten
van schoonmaakmiddelen eveneens de uitdagingen rondom plastic verpakkingen. Zij steunen de ambities van de Europese Commissie om plastics cir-
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ontwikkelingen en de beschikbaarheid van alternatieven (zoals natuurlijke
ingrediënten, bijv. silica) hebben geleid tot een significante afname van de
toegepaste hoeveelheden plastic microbeads. Zo is er in 2018 een afname
van ruim 50% te zien ten opzichte van 2017 (zie de figuur hiernaast).2

culair te maken. Daarom worden plastic verpakkingen voor schoonmaak

Samen recyclen

producten zo ontworpen dat ze zo goed mogelijk recyclebaar zijn. Hierbij

De plastic microbeads worden dus uitgefaseerd en wat betreft de plastic

moet rekening worden gehouden met het plastictype waar de verpakking

verpakkingen streven we naar een zo goed mogelijke recycling. Om ervoor

van gemaakt is. Voor een goede recycling is het wenselijk dat de verschil-

te zorgen dat alle plastic verpakkingen binnen de schoonmaaksector

lende onderdelen van een verpakking zoveel mogelijk van één plastictype
worden gemaakt. Daarnaast is het belangrijk dat het etiket verwijderd kan

1

worden.

2

https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/
	A.I.S.E. survey 2018, with companies representing about 70-75% of the total EU A.I.S.E.
market
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gerecycled kunnen worden is het vanzelfsprekend niet voldoende om de

gebruik van producten voor o.a. kappers en schoonheidsspecialisten, maar

verpakkingen zo te ontwerpen dat ze recyclebaar zijn. Er is ook een rol

er is dus ook een deel dat speciaal bedoeld is voor mensen die werkzaam

weggelegd voor diegenen die de verpakking afdanken. Let erop dat de

zijn in de professionele schoonmaakbranche.

verpakking goed leeg is, draai de dop van de verpakking en zorg er uiteraard voor dat de verpakking bij het kunststofafval terecht komt en niet

Op de website lees je wat je elke schoonmaker zou moeten weten over

bij het restafval. Zo kunnen we gezamenlijk de problemen rondom plastic

veilig werken met professionele reinigingsmiddelen. Denk aan:

elimineren en blijven alleen de voordelen over.

• het verschil tussen risico en gevaar;
• de rol van de overheid (wetgeving);

6.6

IS DIT PRODUCT VEILIG?
Tegenwoordig vinden we op internet en via andere mediakanalen een
enorme hoeveelheid aan informatie over chemische stoffen. Over iedere
stof valt wel iets te vinden en vaak is de informatie negatief en worden

• de rol van het bedrijfsleven (verplichtingen en verantwoordelijkheden
naar de werknemer);
• de rol van de gebruiker (veiligheidsmaatregelen, ehbo, gebruiksaan
wijzing en etiket);
• praktische tips voor veilig werken.

stoffen bestempeld als gevaarlijk. Maar wat is nou waar en misschien
nog wel belangrijker hoe zorg je bij mogelijk gevaar dat het risico tot

Er staat bijvoorbeeld uitgelegd welke gevaarsinformatie je kunt tegen

een minimum beperkt wordt?

komen op het etiket van een reinigingsmiddel en wat dit in de praktijk
betekent. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de veiligheid van

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft vastgesteld
dat het belangrijk is om heldere transparante informatie over alledaagse

desinfectiemiddelen.

‘chemische’ producten te delen, zodat consumenten makkelijk kunnen zien

Waarom veilig werken zo belangrijk is

hoe zij veilig met deze producten kunnen omgaan. Zij lanceerde daarom in

Professioneel schoonmaken is van groot belang voor onze samenleving.

samenwerking met het RIVM en VeligheidNL de website Waarzitwatin.nl.

Een goede hygiëne is van levensbelang voor onze gezondheid. Daarnaast

De site heeft als doel consumenten bewuster te maken van de producten

werken mensen op een schone werkplek beter en ervaren het werk als

die ze gebruiken en om meer inzicht te bieden over de chemische stoffen

prettiger.

die erin zitten.

De schoonmaakproducten waarmee schoonmakers werken, bestaan uit

Een website voor de schoonmaaksector

een mengsel van verschillende werkzame stoffen. De samenstelling van
deze stoffen zorgt dat het product doet wat het moet doen. Bij onjuist

Maar niet alleen binnen privéhuishoudens worden chemische producten

gebruik van de producten, is niet alleen het schoonmaakresultaat minder,

dagelijks gebruikt. Veel mensen komen ook via hun werk regelmatig in aan-

maar ook kan dat schade toebrengen aan de gezondheid. En juist omdat

raking met chemische producten. De schoonmaker is een belangrijk voor-

een schoonmaker vaak met professionele producten werkt, bestaat kans

beeld daarvan. Ook voor deze sector is het prettig om toegang te hebben

dat een product onjuist wordt gebruikt en de schoonmaker met schadelijke

tot betrouwbare en actuele informatie over de samenstelling en het veilig

stoffen in aanraking komt. Het kan zijn gezondheid dan op de lange duur

gebruik van de producten waarmee gewerkt wordt. Om te voorzien in die

schaden. Daarom is veilig werken met schoonmaakproducten van groot

behoefte is de website isditproductveilig.nl (idpv) opgezet. Deze website

belang. Ook is het belangrijk om kennis te hebben van wat te doen als er

bestaat uit meerdere secties. Er wordt informatie gegeven over het veilig

toch een gezondheidsprobleem is opgetreden (eerste hulpmaatregelen).
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Veilig werken in de praktijk
Deze website helpt zowel werkgever als werknemer, om de risico’s tot een

Ik moet toch zorgen dat ik zo weinig mogelijk producten
met (CLP) gevaarsindeling gebruik?

minimum te beperken. Hoe komt een schoonmaker nu te weten hoe hij veilig

Dat is niet waar.

moet werken met professionele schoonmaakproducten? Dit gebeurt idealiter
via eenvoudige werkplekinstructies. De informatie voor werkplekinstructies

De CLP-wetgeving voor het indelen, etiketteren en verpakken van gevaar-

komt weer voort uit het etiket en het Veiligheidsinformatieblad (Vib).

lijke stoffen en mengsels stelt regels over het communiceren over het
gevaar van een product. Fabrikanten van reinigingsmiddelen zijn verplicht

Voor consumentenproducten moet alle informatie om het product veilig te

te beoordelen wat het gevaar van het mengsel is, aan de hand van de

gebruiken, op het etiket vermeld worden. Voor professionele producten is

ingrediënten die erin verwerkt zitten. Er zijn veel verschillende gevaarsinde-

het verplicht om daarnaast een Veiligheidsinformatieblad (Vib) te leveren.

lingen mogelijk, van “irriterend voor de ogen” of “ontvlambare vloeistof”

Dat is het communicatie-instrument tussen de leverancier van het schoon-

tot “kan kanker veroorzaken”. Op het etiket moet vervolgens dit gevaar

maakproduct en de werkgever van het schoonmaakbedrijf. U leest hierover

weergegeven worden aan de hand van tekstuele informatie en pictogram-

uitgebreid op de website. Daarnaast is het mogelijk dat een schoonmaakbe-

men. Ook moet het product veilig verpakt worden.

drijf aanvullende veiligheidsinformatie ontvangt, om makkelijker de werkplekinstructies vast te stellen.

In de reinigingsmiddelenindustrie krijgen producten al snel een gevaarsindeling. Menig oppervlakte-actieve stof, een vaak onmisbaar basisingrediënt in

Onlangs heeft de website een restyling gekregen en is opnieuw kritisch

reinigingsmiddelen, heeft een gevaarsindeling als ‘irriterend voor de ogen’.

gekeken naar de inhoud en beoordeeld of deze nog helemaal actueel is.

Het mengsel waar zo’n stof in zit krijgt afhankelijk van de concentratie in

Dus komt u binnenkort een bericht tegen over het gevaar van een bepaald

het mengsel óók de indeling ‘irriterend voor de ogen’. Als er zware vervui-

schoonmaakmiddel, neem dan eens een kijkje op de website.

ling verwijderd moet worden met het product is bovendien vaak een breed

Hoogstwaarschijnlijk is het gevaar verwaarloosbaar zolang er veilig wordt

scala aan andere stoffen met vaak nog zwaardere gevaarsindelingen nodig

gewerkt met het product.

om de gewenste reiniging te verkrijgen, bijvoorbeeld zuren of basen met
indelingen als ‘veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel’. Hoewel de

6.7

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE WET- EN
REGELGEVING RONDOM REINIGINGSMIDDELEN

concentratie van de stof zodanig teruggebracht kan worden dat het
mengsel niét meer ingedeeld hoeft te worden, gaat dit onlosmakelijk
gepaard met een vermindering in effectiviteit van het mengsel.

Als branchevereniging voor fabrikanten en importeurs van reinigingsmiddelen ontvangt de NVZ regelmatig vragen over wet- en regelgeving rondom

Voor fabrikanten is het dus een grote uitdaging producten te formuleren

deze producten. De NVZ ondersteunt haar eigen leden op dit gebied en

die zowel effectief zijn als ‘labelvrij’, oftewel zonder gevaarsindeling. Voor

heeft dus ook veel kennis in huis over de verschillende wetgevingen waar

de wat meer simpele reinigingstoepassingen is dit mogelijk, maar kan je als

de producten, maar ook de professionele gebruikers van de producten, aan

gebruiker mogelijk wel inleveren op effectiviteit of toepasbaarheid. Ook kan

moeten voldoen. In dit artikel vindt u antwoorden op een aantal veel

het minder duurzaam zijn om lager geconcentreerde producten te gebrui-

gestelde vragen over reinigingsmiddelen, gesteld door gebruikers van pro-

ken: bij hogere concentraties kan met een kleinere fles méér schoonge-

ducten van onze leden.

maakt worden. Zoals hierboven vermeld brengt een hogere concentratie
van ingrediënten echter eerder een gevaarsindeling met zich mee. Het voordeel van een product zonder gevaarsindeling is dat je als werkgever minder
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hoeft te doen om je werknemer veilig te laten werken – er zijn immers nog

te worden dat het product niet wordt ingeslikt.

maar weinig risicobeheersmaatregelen nodig.
Het is dus niet zo dat producten met het ‘exploding man’-symbool niet
Het is echter zeker niet zo dat je als professionele gebruiker zo min moge-

gebruikt mogen worden. Zelfs als daadwerkelijk een CMR-indeling van

lijk producten met gevaarsindeling moet gebruiken. Sterker nog, er zijn veel

toepassing is, mag het product nog steeds gebruikt worden – mits de

situaties met zware of gevaarlijke vervuilingen te bedenken, bijvoorbeeld in

juiste beheersmaatregelen worden getroffen en de overige eisen vanuit

ziekenhuizen of in de horeca, waarvoor alleen een product met gevaarsin-

de Arbowet worden nageleefd. Voor bepaalde specifieke verontreinigingen

deling effect zal hebben om weer een veilige, schone omgeving te krijgen.

zijn dergelijke gevaarsindelingen zelfs niet te vermijden, bijvoorbeeld voor

Producten met een gevaarsindeling zijn ook zeker veilig te gebruiken, mits

het verwijderen van zilveraanslag op sanitair.

de veiligheidsvoorschriften uit het etiket en het Veiligheidsinformatieblad
opgevolgd worden.

Als dit symbool op het etiket staat is het toch kankerverwekkend en mag ik het toch niet gebruiken?

Wanneer moet ik voldoen aan transportwetgeving als
ik producten over de weg vervoer?
De wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
(het zogenoemde ADR) is een wetgeving dat volledig los staat van de
CLP-wetgeving. Op het moment dat een product een gevaarsindeling voor

Dat is niet waar.

transport heeft, en daarmee een UN-nummer toegewezen heeft gekregen,
Het zogenoemde ‘Exploding Man’-symbool wordt vanuit de CLP-wetgeving

moet u als professionele gebruiker erop letten dat mogelijk bepaalde ver-

voorgeschreven voor verschillende gevaarsindelingen. De meest ‘zware’ inde-

plichtingen vanuit deze transportwetgeving van toepassing zijn. Producten

lingen waar dit pictogram voor van toepassing is, zijn de zogenoemde CMR-

met een gevaarsindeling voor transport kunt u herkennen aan de manier

indelingen (carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen, reprotoxisch).

waarop de producten naar u verzonden zijn, bijvoorbeeld aan de hand van

Producten met deze indelingen zijn niet toegestaan op de consumenten-

het zogenoemde ‘Limited Quantities’ (LQ)-symbool op de transportverpak-

markt en voor professionele gebruikers zijn vanuit de Arbeidsomstandig

king, en in het Veiligheidsinformatieblad.

hedenwet aanvullende eisen gesteld voor het werken met CMR-stoffen,
zoals het bijhouden van een register van medewerkers die met de stof

Als het product is ingedeeld voor transport, moet u voldoen aan de eisen

hebben gewerkt en het extra zorgdragen voor het minimaliseren van de

van deze wetgeving als u het product over de openbare weg vervoert. Er

blootstelling.

gelden echter uitzonderingen als er kleine hoeveelheden producten worden
vervoerd die gebruikt zullen gaan worden op de eindbestemming, bijvoor-

Het symbool wordt echter óók gebruikt voor minder zware indelingen

beeld als een schoonmaker onderweg is naar zijn werklocatie. In alle andere

waarvoor veel minder tot geen aanvullende eisen gelden vanuit de

gevallen, bijvoorbeeld het vervoer van een doos reinigingsmiddelen van de

Arbowet. Zo moet het symbool ook op het etiket komen als het product

ene opslag naar een andere over de openbare weg, zal voldaan moeten

sensibilisatie van de luchtwegen kan veroorzaken, als het ‘verdacht’ wordt

worden aan de transportwetgeving.

van het veroorzaken van kanker, of bij aspiratiegevaar (kan dodelijk zijn als
het product bij inslikken in de luchtwegen terecht komt). Hoewel deze
gevaarsindelingen natuurlijk wel risicobeheersmaatregelen met zich meebrengen, zijn deze veel minder ingrijpend dan voor CMR-stoffen. Voor bijvoorbeeld een product dat aspiratiegevaarlijk is, dient in feite enkel gezorgd
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Als ik het Vib van mijn leverancier meegeef aan mijn
medewerkers, ben ik toch veilig bezig?

(reinigt) en dan pas desinfecteert. Want poep kan je niet desinfecteren.

Dat is niet waar.

In verschillende sectoren waar een goede hygiëne cruciaal is, is er blijkbaar
een vuistregel dat desinfectiemiddelen op basis van alcohol (ethanol) niet

Als werkgever ben je vanuit de Arbowet ervoor verantwoordelijk je werk

werken tegen het norovirus1. Dit is zelfs verheven tot waarheid in diverse

nemers op begrijpelijke, simpele wijze te voorzien van informatie over veilig

hygiëneprotocollen. Waar men echter aan voorbij gaat, is dat niet één stof

werken. Het veiligheidsinformatieblad is voor menig werknemer te ingewik-

bepaalt of een desinfectiemiddel werkt tegen norovirus. Er zijn wel degelijk

keld. Hoewel het Vib beschikbaar moet zijn voor de werknemer, zal de

desinfectiemiddelen op basis van alcohol (of andere werkzame stoffen) die

werkgever heldere werkplekinstructies moeten opstellen voor de werkne-

onder andere norovirus afdoden door bijvoorbeeld slim en innovatief te

mer, bijvoorbeeld via een Werkplekinstructiekaart (WIK)1. Hierbij moet voor

formuleren.

de risico’s van het product gebruik gemaakt worden van de informatie uit
het Vib en van het etiket. Ook moet bij werkplekinstructies rekening gehou-

Een andere verklaring voor waarom er soms gedacht wordt dat bepaalde

den worden met andere risico’s op de werkplek zelf die niet gerelateerd zijn

desinfectiemiddelen niet werken tegen norovirus, is dat mensen ondanks

aan het product.

een verondersteld grondige reiniging en desinfectie alsnog geïnfecteerd
raken. Norovirus is zeer virulent, wat betekent dat een laag aantal virus-

6.8

VUISTREGELS BIJ HET DESINFECTEREN –
HANDIG OF HARDNEKKIG?

deeltjes al een infectie kan veroorzaken. Daarom is een goede persoonlijke
en omgevingshygiëne cruciaal om besmetting door norovirus te voorkomen.
En mocht er toch een besmetting plaatsvinden, dan dient men zeer zorgvuldig te zijn bij reiniging en desinfectie van een plek waarvan wordt vermoed

Vuistregels zijn reuze handig als je snel iets wilt weten. Een enigszins grote

dat norovirus aanwezig is, naast andere maatregelen zoals isolatie van de

stap is een meter lang en de bekendste stad van een land is vaak ook de

besmette persoon.

hoofdstad van dat land. Een vuistregel kan echter niet in alle situaties
gebruikt worden. Zo kan je moeilijk een 25-meter wedstrijdbad bouwen

Vuistregels zijn heel handig, maar we moeten oppassen dat deze niet als

op basis van 25 stappen van de lokale badmeester en is de hoofdstad van

absolute feiten worden waargenomen en gepresenteerd. Zeker in situaties

Australië niet Sydney maar Canberra.

waar kennis van doelgerichte hygiëne van belang is, is het goed om je nog
eens achter de oren te krabben of een vuistregel toegepast kan worden.

Bij desinfecteren worden er ook een aantal vuistregels gehanteerd waarbij

Daarom is het belangrijk om je goed te laten informeren en kritisch te zijn,

soms vraagtekens gezet kan worden of deze toepasselijk zijn. Zo was er een

zeker wanneer je in een onbekende situatie terechtkomt.

vuistregel dat zolang je maar desinfecteert, het object, ongeacht hoe vuil
het is, veilig en hygiënisch wordt. Vuil is een broed- en schuilplaats voor
ziekteverwekkende organismen, dus het is van belang dat je dit verwijdert

1

Norovirus kan vervelende klachten zoals braken, diarree en buikpijn veroorzaken.
Daarnaast is norovirus zeer besmettelijk waardoor één besmet persoon een uitbraak kan
veroorzaken. Daarom wordt bij een incident, zoals braken, waarbij vermoed wordt dat dit

1

	Vanuit de reinigingsmiddelenindustrie is het Safe Use of Mixtures Information (SUMI)

veroorzaakt is door norovirus, dit virus te vuur en te zwaard bestreden. De besmette

systeem opgericht om hierbij te helpen. Voorheen was deze aanpak bekend als ‘GEIS’.

persoon wordt geïsoleerd en de plek waar gebraakt is, wordt grondig schoongemaakt en

Heb je een Veiligheidsinformatieblad met één of meerdere SUMIs gekregen, kun je aan

gedesinfecteerd. Hiervoor moet een geschikt desinfectiemiddel gebruikt worden dat

de hand van de SUMI op gemakkelijke wijze een WIK maken voor je werknemers.

norovirus afdoodt.
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6.9

REINIGINGSMIDDELEN EN –MACHINES IN 2030

tegen 2050 jaarlijks wereldwijd 10 miljoen doden vallen door infecties
met resistente pathogenen. Infectiepreventie zal de komende jaren daarom

In de afgelopen 40 jaar zijn er heel veel ontwikkelingen geweest die zijn

steeds belangrijker worden – en daarmee dus ook het belang van doelge-

effect hebben gehad op de productie en het gebruik van reinigingsmidde-

richte hygiëne: hygiënisch schoonmaken op de meest kritische punten en

len. Natuurlijk is er veel innovatie geweest: formuleringen en ingrediënten

op kritische tijdstippen om de keten van besmetting te doorbreken. Hierin

die efficiënter en effectiever maar ook duurzamer kunnen reinigen en de

spelen niet allen reinigings- en desinfectiemiddelen een rol, maar zeker ook

opkomst van steeds innovatievere schoonmaakmachines die handmatige

de robottechnologie.

taken uit handen nemen. Daarnaast zijn er veel Europese en Nederlandse
wetgevingen opgesteld die het ontwikkelen van steeds veiligere reinigings-

Het bestrijden van chemiefobie

middelen hebben gestimuleerd. Helaas heeft diezelfde regelgeving er ook

Zowel bij consumenten als in de professionele schoonmaak lijkt er meer

voor gezorgd dat er zoveel informatie op het etiket moet dat het een slecht

en meer sprake te zijn van een angst voor chemie. In aanbestedingen wordt

leesbaar geheel is geworden. Oftewel, positieve en negatieve ontwikkelin-

regelmatig gevraagd om het gebruik van ‘groene, natuurlijke’ producten

gen. Hoe ziet dat er de komende 10 jaar uit?

en worden producten met een gevaarsindeling steeds meer gemeden. De

Robotisering en digitalisering in opkomst

continu bewegende wetgeving maakt het steeds moeilijker wordt om een
product te formuleren zonder ten minste zo’n spannend uitroepteken op

Op het gebied van robotisering en digitalisering kunnen we veel verwach-

het etiket. Nog moelijker is het waarborgen van de werkzaamheid van

ten. Robots voor vloerreiniging kennen we inmiddels wel en deze hebben

dergelijke producten – in veel gevallen is het nu eenmaal noodzakelijk om

ook in de particuliere sector hun entree gemaakt. De technologie wordt

‘gevaarlijke’ stoffen in te zetten om de vervuiling te verwijderen en een

steeds slimmer, beter beschikbaar en betaalbaarder. Zo zijn er al robots die

hygiënisch resultaat te behalen. Deze trend van chemiefobie kan dus

zelf de lift naar de volgende verdieping kunnen nemen. We kunnen hoe

gevaarlijke consequenties hebben als daarmee niet het juiste niveau van

dan ook verwachten dat in 2030 veel meer schoonmaaktaken door robots

hygiëne bereikt kan worden.

worden overgenomen. Van glazenwasdrones tot kantoorgebouwen die aan
de hand van sensoren herkennen als ergens afval op de vloer ligt en er

De NVZ ziet het als een belangrijke uitdaging om de geschetste mogelijk

direct een robot-conciërge lang komt om het op te ruimen.

heden voor de toekomst te realiseren en de tegenwerkende chemiefobie
te tackelen.

Vanuit de reinigingsmiddelenindustrie wordt er ook gestreden voor digitalisering van informatie, zoals veiligheidsinformatiebladen en etiketten. Naar
verwachting zullen over 10 jaar stappen zijn gemaakt om informatie via een
QR-code op het etiket op mobiele apparaten te krijgen. Hierdoor kan de
hoeveelheid tekst op het etiket sterk teruggebracht worden en daarmee de
leesbaarheid worden vergroot.

Het belang van hygiëne: antibioticaresistentie
De World Health Organization (WHO) waarschuwde onlangs voor de desastreuze gevolgen die de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie met zich
mee kan brengen in de toekomst. Zonder inspanning wordt verwacht dat er
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DE VERENIGING:
WIE DOET WAT

De NVZ is een vereniging van actieve leden en lidbedrijven, ondersteund
door een professioneel en ter zake kundig verenigingsbureau. Gezamenlijk
zorgen zij voor een stevige belangenbehartiging voor de was- en
reinigingsmiddelenindustrie. Hoe wij dat doen leest u in het hoofdstuk
Activiteiten NVZ 2019.

STRUCTUUR NVZ
Structuur NVZ-groepen
ALV
Bestuur
Bureau
Producenten

Nifim-bestuur

Beleidscommissie

NVZ Desinfectie

Expertgroepen

Technische commissie

DE LEDEN
De NVZ heeft 57 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 73 en 74 van dit
jaarbericht.

HET BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 67 van dit
jaarbericht.
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COMMISSIES

SECTIES

Doelstelling

Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde gemeen

Doelstelling van de NVZ Commissies is om een voor de branche representatief

schappelijke belangen en/of interesse op een samenhangend terrein en/of

standpunt te formuleren over onderwerpen binnen haar aandachtsgebied.

op langere termijn. Een sectie kan onderwerpen voordragen waarover de

De Beleidscommissie (BC)

algemene ledenvergadering een beslissing dient te nemen.

De Beleidscommissie (BC) bepaalt of en hoe door de NVZ een standpunt

Iedere sectie onderhoudt contacten met de relevante actoren voor die

over een actueel onderwerp wordt ingenomen en hoe deze wordt

sectie. Het verenigingsbureau ondersteunt de secties in haar

uitgedragen naar externe belanghebbenden. Deze standpunten kunnen

werkzaamheden. De verschillende secties zijn:

reactief en proactief zijn. De BC heeft tevens een signalerende rol en een
poortwachtersfunctie voor het op de interne agenda plaatsen van actuele

Nifim

onderwerpen die NVZ-leden kunnen raken, om hier indien nodig vervolg

• business-to-business reinigings- en onderhoudsmiddelen en reinigings

acties aan te koppelen. Tot slot is de BC een klankbord voor het bureau en
voorziet zij het bureau van terugkoppeling over zaken die met name over
de externe vertegenwoordiging van de NVZ gaan.

De Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie NVZ (TC) ondersteunt de vereniging en haar

machines, al dan niet als systeem aangeboden.

NVZ Desinfectie
• biociden en in het bijzonder de desinfectiemiddelen voor zowel consumentenproducten als professionele producten.

leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot

Producenten

het op de markt brengen en produceren van producten die onder de NVZ

• onderwerpen die direct van invloed zijn op in Nederland producerende

vallen. Zij signaleert problemen op het gebied van implementatie, uitvoer

(met name MKB) bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsomstan-

ing en handhaving van wet- en regelgeving en denkt na over oplossingen

dighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Nederlandse stoffenbeleid,

hiervoor. Zij is een klankbord voor de vereniging bij de activiteiten met als

enzovoort.

doel de leden op praktische wijze te informeren over en ondersteunen bij
de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende gevallen is zij gespreks
partner voor de Nederlandse overheid zoals de inspectiediensten en andere
belanghebbenden. Tenslotte adviseert de TC het secretariaat bij het
uitdragen van de branchevisie zowel intern naar de leden als naar externe
partijen zoals overheden, NGO’s en andere brancheverenigingen.
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HET NVZ-BUREAU IN 2019

Manager Scientific & Regulatory Affairs
C. (Chuchu) Yu MSc

Directeur

•	Coördinatie NVZ Desinfectie
•	Biociden o.a.

dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg
• Verenigingsbureau
- Financiën

• Externe contacten, waaronder
- Ministeries

- Verenigingsbeleid en- strategie
- Kantoororganisatie
• Representatie
- VNO/NCW

- NGO’s
- Collega brancheverenigingen
• Public Relations en media
• Coördinatie NVZ-bestuur

- Directeurenoverleg A.I.S.E.
- VNCI

•	HOPE BVC
•	Omgevingswet

- Biocidenverordening
-	Nationaal beleid rond registratie
en handhaving

•	Opslag (PGS15 en PGS31)
•	Coördinatie Technische

- Platform biociden

•	Ledenondersteuning

Commissie

Sustainability Manager
L. (Lisa) Sligting MSc
• Dossier Duurzaamheid
- Verpakkingen

Technisch directeur
M. (Marten) Kops MSc

-	Duurzaam inkopen
- Duurzaamheidskeurmerken

• Coördinatie Beleidscommissie
• Omzetstatistieken

• REACH
• SUMI

•	Indelen, etiketteren en
verpakken

• Ledenondersteuning
• Transport (ADR)
•	Technische contacten met OSB
• IT-ondersteuning

- CLP Verordening
- (Water) ABM

- Microplastics
- Explosive precursors

Projectmanager Communicatie
Drs. L.A. (Lilian) Vereijken-van Embden
• Externe Communicatiemiddelen
•	Uitgaven
• Websites
• Verslaglegging
• Jaarbericht
• Tekstschrijven en redigeren
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Secretaresse

GROEPEN EN COMMISSIES NVZ

A. (Adinda) Westerhoff

Per 1 januari 2019

• Secretariaat
• Onderhoud relatiedatabase

Intern

•	Coördinatie van algemene ledenvergaderingen en
sectiebijeenkomsten

NVZ-bestuur
-- M.P. Bakker Schut (Van Dam Bodegraven), voorzitter
-- K. van Gorp (Diversey)
-- R.R.E. Evers (Ecolab)

Administrateur

-- H.M.N. Vossen (Helichem)
-- E. Dijkshoorn (Henkel Nederland)

G. (Gerhard) Roeterd

-- J.P. Christy (Kärcher)
• Financiële administratie
- Omzetverklaringen

-- B. Tullemans (Procter & Gamble Nederland)
-- G. Krimp (RB Hygiene Home Netherlands)
-- E. Liebe (Unilever Benelux)

- Contributie

NVZ-Nifim
Sectiebestuur
-- J.P. Christy (Kärcher) - voorzitter
-- C. van Aarle (Alpheios)
-- R. Evers (Ecolab)
-- H. Toering (Diversey)
-- H.M.N. Vossen (Helichem)
NVZ-Desinfecie
Sectiebestuur
-- R.W. Hoevenaar (Veip) - voorzitter
-- G.J.E. van Meurs (Schülke +)
-- P. Stienstra (HG International)
Het NVZ-team in 2019. Vlnr: Hans Razenberg, Lisa Sligting, Marten Kops,

-- H. Boumann (Diversey)

Lilian Vereijken-van Embden, Chuchu Yu, Adinda Westerhoff

-- K. van Gansbeke (RB)

66

67

De vereniging: wie doet wat

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

NVZ-Producentengroep

Nationaal

Sectiebestuur
-- H.M.N. Vossen (Helichem) - voorzitter

Overheidsklankbordgroep Stoffen/REACH

-- M.P. Bakker Schut (Van Dam Bodegraven)
-- R.W. Hoevenaar (Veip)

VNCI Bestuur

-- C.W.L. Metternich (Spectro)

VNCI Beleidsgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu

-- H.J.W. Weenink (Senzora)

VNCI Werkgroep Stoffenbeleid
VNCI Werkgroep Arbeidshygiëne

Beleidscommissie
-- H.L. Blonk (Senzora) – voorzitter

VNO-NCW Bestuur

-- R. de Boer (Dalli)

VNO-NCW Werkgroep Stoffen

-- P. Desmarais (Henkel)

VNO-NCW Werkgroep Externe Veiligheid

-- D. van Corven (Diversey)

VNO-NCW Commissie consumentenvraagstukken

-- R.W. Hoevenaar (Veip)

VNO-NCW Stuurgroep Duurzame Productie en Consumptie

-- M. de Ruiter (Ecolab)

VNO-NCW Werkgroep Milieu, Energie en Verduurzaming

-- M. ter Bekke (Procter & Gamble)
-- P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven)

Klankbordgroep Consumentenplatform “Waar zit wat in”

-- G. Luijkx (Unilever)

Klankbordgroep Zelfgemaakte Explosieven

Technische Commissie

MKB Nederland Milieucommissie

-- P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven) - voorzitter

MKB Nederland Bestuur

-- H. Boumann (Diversey)
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen van huishoudelijke toestellen

-- H. Dosogne (Christeyns)
-- W.M.P. Drissen (Alpheios)
-- J.C. Ferrando (SC Johnson)

PGS 15 werkgroep

-- R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)

PGS 31 werkgroep

-- G. Straatman (Helichem)
-- P.S. Stienstra (HG International)

Interclean

-- H.L. Blonk (Senzora)
Healthcare Cleaning Forum

-- R. de Boer (Dalli)
-- J.A.A.M. Rijnvos (RBC Group)
-- J. VandenBussche (Procter & Gamble)

Deskundigen overleg Hygiëne Levensmiddelen en
hygiënecodehouders
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Platform Biociden Bestuur

Internationaal

Platform Biociden Ledenraad
Sepawa-Benelux bestuur
Microplastics werkgroep
A.I.S.E. Board
A.I.S.E. Management Committee
A.I.S.E. Communication SG
A.I.S.E. National Associations Committee
A.I.S.E. PC&H Steering Group
A.I.S.E. Sustainability Steering Group and related Working
Groups and Task Forces
A.I.S.E. Advocacy Steering Group
A.I.S.E. REACH Implementation Working Group and Task Forces
A.I.S.E. Classification & Labelling Working Group and Task Forces
A.I.S.E. Strategy for Classification & Labelling
A.I.S.E. Biocides Working Group
A.I.S.E. Dangerous Goods Transportation Working Group
A.I.S.E. Detergent Regulation Working Group
A.I.S.E. Volatile Organic Compounds and Indoor Air Quality
Working Group
A.I.S.E. Economic & Social Data Working Group
A.I.S.E. CLP Task Forces
A.I.S.E. DetNet
DUCC (Downstream Users Chemicals Coordination Group)
Clean Hospitals
e-Bug Partner Working Group
Cefic Transport Regulations Issue Team
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LEDENLIJST
(PER 1-1-2019)

Alpheios B.V. – Heerlen – www.alpheios.nl
Americol B.V. – Zaandam – www.americol.nl
Amway Nederland Ltd. – Venlo – www.amway.nl
Ang Chemicals Manufacturing N.V. – Paramaribo – (SUR) –
www.angchem.com
Blue Sun Consumer Brands B.V. – Nieuwegein – www.bluesuncb.com
Burg Non Food B.V. – Klundert – www.burggroep.com
Christeyns B.V. – Nieuw-Vennep – www.christeyns.com/nl
CID LINES – Ieper (B) – www.cidlines.com
Colgate-Palmolive Nederland B.V. – Weesp – www.colgate.com
Dalli De Klok B.V. – Heerde – www.dalli-group.com
Diversey B.V. – Utrecht – www.diversey.com
Dr. Weigert Nederland B.V. – Assen – www.drweigert.nl
Dreumex B.V. – Oss – www.dreumex.com
ECO Nederland B.V. – Brunssum – www.eco-nederland.com
Ecolab B.V. – Nieuwegein – www.nl.ecolab.eu
Eco-Point International B.V. – Halsteren – www.eco-point.com
Helichem B.V. – Belfeld – www.helichem.nl
Henkel Nederland B.V. – Nieuwegein – www.henkel.nl
HG International B.V. – Almere – www.hg.eu
Hypred SA – Dinard (F) – www.hypred.com
Kärcher B.V. – Made – www.karcher.nl
Kompak Nederland B.V. – Etten-Leur – www.kompak.nl
Koninklijke Sanders B.V. – Vlijmen – www.royalsanders.com
Mascot Europe B.V. – Blokker – www.mascot-europe.nl
Mega Cleaning Products B.V. – Roosendaal – www.mega-cleaning.nl
Militex B.V. – IJmuiden – www.militex.nl
Multifill B.V. – Mijdrecht – www.multifill.nl
Nilfisk B.V. – Almere – www.nilfisk.nl
Numatic International B.V. – Alphen aan de Rijn – www.numatic.nl
NWL Netherlands Productions B.V. – Hillegom www.newellrubbermaid.com
Oranje – Oldenzaal – www.oranjefurniturecare.com
Pen Chemie B.V. – Opmeer – www.penchemie.nl
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Procter & Gamble Netherlands B.V. – Rotterdam – www.pg.com

ERELEDEN

Qlean-Tec B.V. – Mijdrecht – www.qleantec.com
RB Hygiene Home Netherlands B.V. – Hoofddorp – www.rb.com

E.P. Beij

Reymerink B.V. – ’s-Graveland – www.reymerink.nl

Lid Technische Commissie Consumenten 1987-2006, inclusief

Rogier Bosman Chemie B.V. – Heijningen – www.rbcgroupbv.com

twee perioden als voorzitter, namelijk 1992-1994 en 2001-2006

Schülke+ – Haarlem – www.schuelke.com
S.C. Johnson Benelux BVBA – Mijdrecht – www.scjohnson.com

M.L.M. Claassens

Senzora B.V. – Deventer – www.senzora.com

Voorzitter Nedefa van 1993-2011 en voorzitter Technische Commissie

Siderius Zeepfabriek B.V. – Vuren – www.siderius.nl

Institutionele en Industriële Producten van 1988-2011

Sirius International B.V. - Baarn - www.siriusint.com/nl
Spectro B.V. – Oss – www.spectro.nl

J.S. van Dam †

Synerlogic B.V. – Duiven – www.synerlogic.nl

Voorzitter NVZ 1981-1998

Tevan B.V. – Gorinchem – www.tevan.com
Thetford B.V. – Etten-Leur – www.thetford.eu

G.J. Lichtfus

Topbrands Europe B.V. – Oud-Beijerland – www.topbrands.nl

Lid Technische Commissie Consumenten 1985-2005, inclusief

Tristar Industries B.V. – Roosendaal – www.tristar.eu

twee perioden als voorzitter, namelijk 1990-1992 en 1999-2001

Unilever Benelux – Rotterdam – www.unilever.nl
Van Dam Bodegraven B.V. – Bodegraven – www.vandambodegraven.nl

H.J.M. Sinnige

Veip B.V. – Wijk bij Duurstede – www.veip.nl

Lid Technische Commissie Consumentenproducten van 1986-2000,

Vipack B.V. – Landgraaf – www.vipack.nl

en lid van de Technische Commissie Institutionele en Industriële

Werner & Mertz Benelux sa/nv – Waterloo (B) – www.wmprof.com

Producten vanaf 1996

ZEP Industries Europa B.V. – Bergen op Zoom – www.zepindustries.eu/nl
R. van de Straat
Lid Technische Commissie Consumenten 1992 – 2014

ASSOCIATIEVE LEDEN NVZ (PER 1-1-2019)
BASF Belgium Coordination Center – Waterloo (B) –
www.btc-europe.com
Lonza Benelux B.V. – Breda – www.lonza.com
Sirius International B.V. – Baarn – www.siriusint.com
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(waaronder voorzitter), lid NVZ bestuur
J. Verstijnen
Voorzitter NVZ 1998-2004
J.J.M. Schoemaker
Voorzitter NVZ 2004 – 2016

75

Colofon

COLOFON
Het Jaarbericht 2019 is een publicatie van NVZ Schoon |
Hygiënisch | Duurzaam, de brancheorganisatie van fabrikanten
en importeurs van was- en reinigingsmiddelen. NVZ geeft met
het Jaarbericht haar stakeholders inzicht in de activiteiten en
werkzaamheden van de vereniging.
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