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‘Het handhaven en verhogen
van het welzijnsniveau van
zoveel mogelijk mensen,
met mínder milieubelasting.
Zo zie ik duurzaamheid.’
Hans Razenberg, directeur NVZ
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Voorwoord
Vandaag de dag gaan de meeste discussies
in het kader van duurzaamheid in onze sector
over de samenstelling van schoonmaakmidd elen en niet over de effectiviteit. Te veel
wordt gekeken naar formulering en te weinig
naar de gehele levenscyclus waar het schoonmaakmiddel én het schoon te maken object,
onderdeel van uitmaken. Zo kun je ervoor
kiezen een toilet dagelijks te reinigen. Je kunt
een toilet ook laten verkalken, slechts eenmaal
per week schoonmaken maar dan met een
krachtiger middel. De vraag is wat duurzamer
is. Of neem een tapijt: je kan beslissen dit in
vijf jaar af te schrijven, maar je kan er ook voor
kiezen tijdig vlekken te verwijderen, waardoor
het langer mee gaat.
Daarom is het bij discussies over duurzaamheid van belang om te kijken naar de gehele
levenscyclusanalyse, van zowel het

reinigingsmiddel als het te reinigen object.
Duurzaamheid is niet iets van het bedrijfsleven,
maar een samenwerking door de gehele
waardeketen heen. De consument als laatste
schakel in deze keten speelt hierin een belangrijke rol. Om het anders te zeggen, de industrie
maakt een spaarlamp, maar u bepaalt of u
hem onnodig laat branden. Dat de was- en
reinigingsmiddelenbranche duurzaamheid
door de gehele keten hoog in het vaandel
heeft staan en daarnaar acteert, is iets wat u
na het lezen van deze uitgave zult begrijpen.
De NVZ is de brancheorganisatie voor
fabrikanten en importeurs van producten
die te maken hebben met het reinigen,
desinfecteren en onderhouden van de
woon-, werk- en leefomgeving.
Hans Razenberg
directeur NVZ
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1
Het belang van
duurzaamheid
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1.1

Inleiding

Duurzaamheid betekent: je bewust zijn van de impact van je
gedrag of bedrijfsvoering op je leefomgeving, dichtbij en ver
weg. Duurzaam ondernemen heeft een gunstig effect op mens
en milieu, denk aan zuinig omgaan met natuurlijke bronnen,
helpen klimaatverandering tegen te gaan, en verantwoord
handelen met ontwikkelingslanden.
Duurzaam ondernemen is bepalend geworden
bij het maken van strategische keuzes van veel
bedrijven, denk bijvoorbeeld aan het kiezen
voor een bepaalde leverancier, product of
dienst. Daarnaast draagt het bij aan een goede
reputatie, prettig werkklimaat en gezonde
bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen
maakt bedrijven bovendien innovatiever
en productiever.

Los van dat wat overheid en industrie onder
nemen op het gebied van duurzaamheid, is de
rol van de consument essentieel. De industrie
kan namelijk wel zorgen voor een duurzame
productieketen en duurzame producten;
het is echter de consument die bepaalt of hij
ook duurzaam met deze producten omgaat.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de temperatuur
waarop wordt gewassen, en de hoeveelheid
(warm) water die wordt gebruikt tijdens het
schoonmaken.

Een voorbeeld van de milieubelasting in
de levenscyclus van een reinigingsmiddel:
consumentengebruik
grondstoffen
productie
transport
afval
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Regelmatig reinigen en goed onderhouden
zorgt voor een langere levensduur van
producten en oppervlakken. Dit geldt niet
alleen voor uw eigen huis, maar ook voor
publieke ruimten en de infrastructuur, zoals
treinstellen, vliegtuigen, kantoorgebouwen en
stations. Ook heeft schoonmaken en onder
houden een effect op uw portemonnee: zo kost
bijvoorbeeld het regelmatig (laten) reinigen van
uw toetsenbord minder dan het jaarlijks vervangen van uw toetsenbord. Het resultaat is hetzelfde: een schoon en goed functionerend
toetsenbord.
Als we ons allemaal bewust zijn van hoe we
duurzaam kunnen handelen, en dat ook doen,
bereiken we een zo groot mogelijk resultaat.
Wist u dat maar liefst 74% van alle broei
kasgasemissies die samenhangen met schoonmaakproducten, plaatsvinden tijdens de
gebruiksfase, bijvoorbeeld wanneer ze worden
gebruikt in vaatwassers of wasmachines?

1.2 Waarom is duurzaam
belangrijk?
Duurzaamheid is belangrijk omdat we nu
eenmaal één aarde hebben. Ondertussen zijn
er steeds meer mensen die een hoger welzijnsniveau nastreven. Dit betekent automatisch dat
er meer grondstoffen en energie worden
verbruikt.
Duurzaamheid vergt bewustzijn, inventiviteit
en bereidwilligheid. Daarom is het nodig dat
bedrijven, overheden en consumenten het
belang van duurzaamheid inzien. Waarom is
duurzaam eigenlijk zo belangrijk?
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Goed reinigen = duurzaam
Door goed te reinigen, blijven spullen langer goed, mooi en bruikbaar. Denk aan het reinigen
van kleding: zou kleding nooit worden gereinigd, dan is dat niet alleen een bedreiging voor de
gezondheid, ook gaat de kleding veel minder lang mee door het ontstaan van micro-organismen
die het materiaal afbreken. Kortom, je doet veel langer met kleding als je het regelmatig en goed
reinigt.

• A
 ls u een schoonmaakspray gebruikt, spuit u direct op de vlek of plek
die u wilt reinigen. Zo heeft u direct resultaat en verspilt u geen product.
• Als u een oppervlak niet schoonmaakt, zullen vuil en micro-organismen het
oppervlak aantasten. Denk aan de onherstelbare schade die niet-verwijderde
vogelpoep kan aanrichten aan de lak van uw auto, of aan de schimmel
vorming in uw badkamer, die kit en coating aantast.

Goed onderhouden = duurzaam
Daarnaast is onderhoud van groot belang: worden gebouwen niet onderhouden, van binnen
en van buiten, dan takelen ze sneller af. Met goed onderhoud van bijvoorbeeld houten kozijnen
kan er geen vocht naar binnen en blijven de kozijnen langer intact. Goed onderhoud beschermt
spullen en materialen en verlengt daarmee hun levensduur.

• E
 en vloer die goed in de was zit, is minder gevoelig voor vervuiling
en sneller en gemakkelijker te reinigen. Meubelonderhoudsmiddelen beschermen meubels tegen stoten en krassen, helpen
kleine beschadigingen herstellen en verminderen de hechting van vuil.
Leeronderhoudsmiddelen voeden en verzorgen schoenen, waardoor
vuil zich minder goed hecht, het leer niet indroogt en de schoenen zo
vele malen langer meegaan.
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Wassen door
de jaren heen
Door de jaren heen hebben we een enorm vooruitgang doorgemaakt
op het gebied van wassen. We zijn minder producten gaan gebruiken
(lagere dosering), op lagere temperaturen gaan wassen en we zijn minder
water gaan gebruiken. Dit is te danken aan de vernieuwde samenstelling
van producten, de ontwikkeling van wasmachines (hardware) en de
manier waarop we zijn gaan wassen.

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

50 gram wasmiddel
per emmer van 10 liter

200 gram wasmiddel voor
voor- en hoofdwas

200 gram per was

Zeep en laagschuimende
wasmiddelen met fosfaat,
perboraat en slecht
afbreekbare wasactieve
stoffen

Eerste enzymen in
wasmiddelen; vervanging
van de slecht afbreekbare
wasactieve stoffen naar
goed afbreekbare

Introductie TAED >
effectieve bleekwerking bij
60oC graden

Van handwas naar
voorladers

Voorladers met ingebouwde
centrifuges

Minder verlies wasmiddel

Lang inweken (3 uur)
is gebruikelijk

Voorwas inweken
gebruikelijk

35% begint met voorwas,
duur wasprogramma
1,5 tot 2 uur

Laag, verwarming van
water vindt voornamelijk
buiten de machine plaats

Onbekend

2.1 kilowatt/uur bij 60oC
graden
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Jaren '50

90oC graden

Jaren '60

90oC graden

Jaren '70

60oC graden

Jaren '80

Verdere verlaging

Jaren '90

40oC graden

Heden

30oC en 40oC graden

30o

Jaren '80

Jaren '90

Heden

160 ml vloeibaar
wasmiddel

100 gram per was: 80 gram
per was bij wastabletten

35 gram per was

Ontwikkelen diverse
soorten enzymen

Geconcentreerde poeders

Geconcentreerde
vloeibare wasmiddelen

Zuiniger in energieen waterverbruik

Minder waterverbruik

Grote trommelinhoud

20% begint met voorwas

Voorwas verdwijnt

Grote keuze aan
programma's om zo
effectief mogelijk te wassen

1.7 kilowatt/uur bij
60oC graden

1.3 kilowatt/uur bij
60oC graden

De nieuwste AAA
wasmachines verbruik
0.9 kilowatt/uur per was
bij 60oC graden
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1.3 Doelen opgesteld door de UN
Een goede hygiëne is duurzaam; het vergoot het
welzijn van de burger. Het is ook daarom dat de
17 duurzaamheidsdoelen die de UN eind 2015
heeft opgesteld hygiënedoelen bevatten. De
was- en reinigingsmiddelenindustrie heeft zich
door deze doelen laten inspireren en draagt
aan de realisatie van diverse doelen bij.

Met de 17 doelen die de UN formuleerde,
wil de UN:
• een einde maken aan armoede;
• de planeet beschermen en;
• tot speerpunt maken op de duurzaamheids
agenda: voorspoed/bloei
Elk doel behelst specifieke resultaten die in
de komende 15 jaar kunnen worden behaald.
Om deze doelen te bereiken, moet iedereen
zijn steentje bijdragen: de overheden, industrie
en de maatschappij met mensen zoals jij en ik.

Reduced inequalities

Decent work and economic growth

Gender equality

Industry, innovation and infrastructure
Partnerships for the goals
Good health and well-being
No poverty

Life below water

Peace, Justice and strong institution

Responsible consumption and production
Sustainable cities and communities

Quality education

Zero hunger

Clean water and sanitation
Life on land

Affordable and clean energy
Climate action
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Dit zijn de doelen waar we in de keten van was- en
reinigingsmiddelen aan kunnen bijdragen en dat zo
goed mogelijk doen:

3.

 erzekerd zijn van een gezond leven
V
en welzijn voor iedereen op iedere leeftijd.
Een gezond leven begint met een goede hygiëne. Die wordt onder
andere bereikt door het handhaven van een dagelijkse schoonmaakroutine: op de plaatsen waar eten wordt bereid, maar natuurlijk ook
op de plaats waar mensen zich ontlasten. Of door beddengoed regelmatig te verschonen en te wassen.

4.

 walitatief goede scholing
K
toegankelijk voor iedereen.
Een goede scholing is het fundament van het verbeteren van onze
kwaliteit van leven en duurzame ontwikkeling. De was- en reinigingsmiddelensector is dan ook actief waar het gaat om opleiding en voorlichting over (veilig en duurzaam werken met) haar producten.

bereiken van gelijkheid tussen mannen
en het versterken van de positie
5. Henvanetvrouwen
vrouwen en meisjes.
Hebben was- en reinigingsmiddelenfabrikanten een rol in de emancipatie van vrouwen en meisjes door gelijke verdeling van huishoudelijke
taken te stimuleren? Het aanbod van efficiëntere schoonmaakproducten heeft ertoe geleid dat er relatief minder tijd hoeft te worden besteed aan het huishouden. En daarmee is meer tijd en ruimte gekomen, met name voor meisjes en vrouwen, voor opleiding en werken.

erzekerd zijn van de beschikbaarheid en
6. Vdewater
mogelijkheid tot (duurzaam omgaan met)
en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
69% van de milieubelasting van was- en reinigingsmiddelen vindt
plaats in de gebruiksfase. Watergebruik is hier een grote factor.
Door verstandig om te gaan met watergebruik wordt de milieuimpact
van wassen en reinigen kleiner. Hierdoor blijft meer water beschikbaar
voor een basisbehoefte als drinkwater.
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7.

 erzekerd zijn van toegang tot betaalbare,
V
betrouwbare en moderne energie voor iedereen.
Door het energiegebruik bij wassen en reinigen te beperken,
dragen we bij aan de beperking van de groei van de energiebehoefte.

8. Promoten van duurzame economische groei.

Door het recyclen van verpakkingen en het gebruik van gerecycled
en hernieuwbaar materiaal draagt onze sector bij aan de circulaire
economie.

ouwen van een veerkrachtige infrastructuur,
9. Been
duurzame industrialisatie en het stimuleren
van innovatie.
Innovatie draagt bij aan het optimaliseren en daardoor minder belastend worden van processen, ook die van het wassen en reinigen.
De was- en reinigingsmiddelenindustrie investeert constant in nieuwe
en betere technieken, waardoor consumenten meer resultaat krijgen
met een kleinere inspanning.

erzekerd zijn van duurzame
12. Vconsumptieen productpatronen.

Duurzame consumptie en productie gaat over het efficient
gebruik van grondstoffen en energie, een duurzame infrastructuur
en toegang verschaffen aan iedereen tot basis faciliteiten, groen
en passend werk en een betere kwaliteit van leven voor iedereen.
Dit vraagt een goede samenwerking en systematische aanpak van
álle schakels in de keten, van fabrikant tot en met de consument.
Consumenten moeten worden betrokken door middel van bewustwording en voorlichting over duurzaam gedrag en leefstijl, en ze
te voorzien van standaarden en etiketten die behulpzaam en
begrijpelijk zijn.
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13.

Urgente actie ondernemen om (de impact van)
klimaatverandering te bestrijden.
Klimaatverandering beïnvloedt inmiddels elk land in elk continent.
Zonder maatregelen warmt de aarde steeds verder op, waarbij
de armste en meest kwetsbare mensen het meeste de meeste
last zullen hebben. Het aanpakken van de klimaatverandering
vraagt om een samenwerking op zowel nationaal als internationaal niveau, gericht op het reduceren van low-carbon economy.

uurzaam omgaan met bebossing,
15. Dbestrijden
van woestijnvorming, erosie
en afnemen van de biodiversiteit.
Erosie en uitputting van landbouwgrond door menselijke activiteiten en klimaatverandering nemen toe. Er zijn veel inspanningen
nodig om de bebossing te redden en uitputting tegen te gaan.
Het gebruik van duurzame palmolie door de was- en reinigingsmiddelensector is daar een voorbeeld van.regeringen, de private
sector en de maatschappij.

17.

 e internationale samenwerking voor
D
duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.
Een succesvolle duurzame aanpak vereist een partnership
tussen regeringen.
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2
Wie draagt wat aan
duurzaamheid bij?
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2.1

Rol van de consument

De industrie biedt duurzame producten, maar het is aan de con
sument om die producten duurzaam te gebruiken. Bijvoorbeeld:
er zijn dan wel spaarlampen op de markt, maar voorkomen moet
worden dat ze onnodig branden. Zo hebben ook de keuzes voor
wat betreft temperatuur, frequentie en productgebruik bij het
wassen en reinigen allemaal invloed op de (mate van) milieu
belasting.
Vuil trekt vuil aan. Laat je een vuilniszak op
straat slingeren, dan staan er binnen no time
meer vuilniszakken bij. De vuile vaat op het
aanrecht in de zomer zorgt voor een hele storm
fruitvliegjes. Blijft er wat mayonaise aan de
rand of dop van de pot zitten, dan wordt het
een steeds dikkere harde laag. Onderhoud je
het hygiëneniveau van je omgeving, dan hoef
je niet zo hard en vaak schoon te maken.
Als u iets wast of schoonmaakt, dan wordt het
vuil naar het water verplaatst. Dat gebeurt door
een combinatie van vier factoren: tijd, chemie,
temperatuur en beweging. U bent degene die
daar invloed op uitoefent. Heeft u buiten bijvoorbeeld een houten kozijn waar u de oude
verf vanaf wilt halen? Dan heeft u verschillende
mogelijkheden. Gebruikt u een brander, dan
speelt temperatuur een grote rol. Gaat u aan
de slag met een afbijtmiddel? Dan kiest u
vooral voor chemie. Pakt u een vel schuurpapier? Dan kiest u voor mechanische kracht,
beweging dus. Welke keuze zou u maken als u
rekening wilt houden met het milieu en met uw
portemonnee? Als u de tijd neemt om bij elke
(huishoudelijke) klus daar even bij stil te staan,
dan levert dat veel voordeel op.

Bij het schoonmaken spelen volgens
de ‘cirkel van Sinner’ 4 factoren een rol:
tijd
temperatuur
chemie
beweging

Deze factoren hebben alle invloed op elkaar.
Als één factor groter wordt, worden de
andere kleiner.
tijd
temperatuur
chemie
beweging

Bijvoorbeeld: er zit kalkaanslag op
uw douchekop. U kunt dan heel hard en lang
gaan boenen met een vochtig schuursponsje.
De factor beweging en tijd is groot; de factoren chemie en temperatuur zijn kleiner.
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Als u een schuurmiddel op uw schuursponsje
doet, hoeft u minder hard te boenen en bent
u sneller klaar. De factor chemie wordt groter,
de factoren beweging en tijd kleiner.
U kunt ook een (zuur) ontkalkingsmiddel
toepassen en volgens de gebruiksaanwijzing
laten inwerken. Dan maakt u vooral gebruik
van de factoren chemie en (inwerk)tijd.
Het reinigingsproces kan vaak worden versneld
als de temperatuur hoger wordt. De meeste
schoonmaakmiddelen op waterbasis kunnen
handwarm worden gebruikt. Verhoging van de
temperatuur is echter niet altijd mogelijk. Soms
kan het materiaal dat vervuild is een te hoge
temperatuur niet verdragen. Denk bijvoorbeeld
aan een wollen trui met een vlek: die kunt u
beter niet bij 95 ºC wassen. Misschien is de
vlek dan wel weg, maar de trui is ook onherstelbaar gekrompen. Er zijn ook schoonmaakmiddelen die niet verwarmd mogen worden,
bijvoorbeeld kalkverwijderaars.

Tip!
Je kunt principieel alleen azijn als ontkalker
gebruiken en zolang je niet teveel kalk hebt,
is dat effectief genoeg, al moet je waarschijnlijk wel hard poetsen. Is het oppervlak
zwaarder verkalkt of je hebt weinig tijd, dan
biedt een wat sterker schoonmaakproduct
uitkomst. Qua milieubelasting maakt het
over het algemeen niet veel uit. Duurzaam
bezig zijn is geen godsdienst; het is vooral
handelen met gezond verstand.

Wist u dat...
Het niet aan te raden is om de temperatuur
te verhogen bij het verwijderen van eiwit
resten uit bijvoorbeeld een pan. Bij hogere
temperaturen zullen de eiwitten juist stollen
en vast blijven zitten aan het oppervlak.
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2.2 Rol van de fabrikant
De was- en reinigingsmiddelenindustrie maakt
producten die essentieel zijn voor onze Hygiëne.
Die producten zijn veilig en duurzaam.
Veiligheid van producten
Fabrikanten mogen alleen producten op de
markt brengen die veilig zijn. Om er voor te
zorgen dat iedereen zich hieraan houdt, is door
de overheid wetgeving opgesteld. Hieraan
moeten de fabrikanten zich houden. De inspectiediensten handhaven dit. Voor deze controle
mogen de inspectiediensten alle gegevens
inzien die zijn gebruikt voor het maken van het
product en het vaststellen van het etiket.
Wanneer een fabrikant een product samenstelt, selecteert hij zijn grondstoffen niet alleen
met het oog op hun functie in het product. Hij
bekijkt uiteraard of mens en milieu geen gevaar
lopen door het gebruik van deze stoffen.
Fabrikanten houden ook zoveel mogelijk
rekening met eventueel verkeerd gebruik van
hun producten. Met doelbewust misbruik van
producten kan geen rekening worden gehouden. Op basis van al deze gegevens wordt
besloten om een product op de markt te
brengen. Er wordt ook informatie opgesteld voor
de gebruiker over hoe het product veilig en duurzaam te gebruiken. Het etiket moet de gebruiker
alle informatie geven die hij nodig heeft om veilig
met het product te kunnen werken.

Wat bedrijven kunnen doen
Bedrijven moeten durven en willen stilstaan bij
de verbeteringen die zij kunnen doorvoeren in
het gehele schoonmaakproces. Daarbij moeten
zowel sociale, economische als milieu-aspecten
van het reinigen in beschouwing worden genomen. Zaak is om alle aspecten vervolgens in
het bedrijfsproces te integreren.
Een goede aanpak kenmerkt zich door
een cyclus die zich herhaalt en waarbij elke
ronde verbeteringen oplevert.
• Formuleer uw doelen.
• Maak een plan.
• Voer het uit.
• Check de resultaten.
• Stel uw plan bij en begin opnieuw.
Milieumanagementsysteem
Wilt u bewuster bezig zijn met duurzaam
schoonmaken, dan kunt u uw voordeel doen
met de instrumenten die de overheid heeft ontwikkeld. Zo kunt u op de website van Senter
Novem de Menukaart Milieumanagement downloaden. Deze kaart beschrijft de stappen die
een organisatie kan nemen bij het opstellen en
invoeren van een milieumanagementsysteem.
Daarmee kunt u vernieuwingen realiseren, maar
ook waarborgen. Ook de Zelfscan Duurzaam
Inkopen is een handig hulpmiddel. Een (online)
instrument waarmee u de resultaten van uw
organisatie kunt toetsen aan de ambities die
voor uw organisatie haalbaar zijn.

20

Duurzaamheid
van producten
Om de duurzaamheidsdoelen te bereiken, heeft de hygiënesector
zich altijd hard gemaakt voor een Europese aanpak. Immers, duurzaamheid houdt niet op bij de grens.
Voorbeelden van wat bedrijven in de hygiënesector
doen om duurzaam consumentengedrag te bevorderen:
• c onsumentengedrag op het gebied van douchen,
wassen en schoonmaken beter begrijpen en doorgronden
•  nieuwe producten ontwikkelen die gedragsveranderingen
teweeg brengen, zoals droogshampoo (geen watergebruik)
en ‘wasmiddelen voor de snelwas’
•  communiceren van duurzaam gedrag via verpakkingen,
media, in winkels en online
•  samenwerken met retailers en andere partijen om consumenten
te inspireren tot kleine acties die grote verschillen maken.
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2.3 Rol van de branchevereniging
De was- en reinigingsmiddelen-sector heeft
heel wat duurzaamheidsinitiatieven op haar
naam staan. Niet alleen neemt zij verantwoordelijkheid voor duurzame en veilige producten,
ook het duurzaam en veilig gebruik van die
producten krijgt de nodige aandacht.
Nationale initiatieven
Isditproductveilig.nl
Consumenten
De website isditproductveilig.nl ontwikkelde
de NVZ in samenwerking met Milieu Centraal
en IVAM B.V. De overheid heeft dit project
financieel ondersteund als één van de
Proeftuinprojecten in het kader van het
programma SOMS (Strategie omgaan met
Stoffen). Het doel van de website is om
consumenten en beroepsmatige gebruikers van
consumentenproducten (bijvoorbeeld bakkers,
slagers, horecabedrijven) meer informatie
te geven over het veilig omgaan met was- en
reinigingsmiddelen. De website wordt al vele
jaren zeer goed bezocht.
Professionals
Naast de website voor consumenten,
ontwikkelde de NVZ een tak onder
isditp roductveilig.nl speciaal voor mensen
die werkzaam zijn in de professionele schoon
maakbranche. Via deze website krijgen zij
voorlichting en instructies over veilig werken
met professionele schoonmaakproducten.
De NVZ stimuleert hiermee dat naast het
(online) opdoen van kennis, de veiligheids
instructies van de fabrikant én van de
werkg ever worden nageleefd.

Brancheverpakkingenplan
De was- en reinigingsmiddelenindustrie
heeft zich, samen met de cosmeticabranche,
sterk gemaakt voor een structureel plan om de
verpakkingen van hun producten nóg verder te
verduurzamen. Dit ambitieuze verduurzamingsplan dient als voorbeeld en inspiratie voor vele
andere sectoren. Het plan is vastgesteld door
het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
en aangeboden aan de ondertekenaars van de
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.
In de Raamovereenkomst verpakkingen 20132022 is afgesproken dat het verpakkende
bedrijfsleven hoogst haalbare doelen voor het
verduurzamen van verpakkingen opstelt. In het
Addendum bij deze overeenkomst staat dat
alle relevante branches plannen opstellen ter
verduurzaming van de gebruikte product
verpakkingscombinaties in de was- en
reinigingsmiddelenbranche.
In dit verduurzamingsplan zijn door de branches
zelf 10 ‘hoogst haalbare doelen’ omschreven,
die als norm voor het verduurzamen van verpakkingen zullen gelden. Zo zal 50% van de
branche in 2018 gebruik maken van gerecycled
kunststof in hun verpakkingen, neemt het
gebruik van monomaterialen (bestaand uit
één soort materiaal) toe en is 80% van het
gebruikte papier en karton duurzaam.

23

Sumi’s
SUMI staat voor ‘Safe Use of Mixtures Information’.
SUMI is in wezen een vervolg op GEIS, wat weer staat
voor Generic Exposure Information Sheet, oftewel een
algemeen blootstellingsinformatieblad. GEIS is een idee
ontstaan in Nederland, om te bevorderen dat schoonmakers veilig werken met schoonmaakmiddelen. Het
concept GEIS werd in Brussel zo enthousiast ontvangen,
dat het inmiddels op Europees niveau is opgepakt en
omgezet is naar de naam SUMI.
SUMI’s worden door de fabrikant van schoonmaakmiddelen verstrekt.
Schoonmakers moeten veilig kunnen werken met schoonmaakmiddelen.
De werkgever moet bepalen of dit ook daadwerkelijk kan: moeten er
bijvoorbeeld handschoenen worden gedragen?
En hoe lang mag iemand achter elkaar met een schoonmaakmiddel werken?
De informatie die een schoonmaakbedrijf nodig heeft om dit te bepalen staat
in een SUMI. De NVZ heeft 13 SUMI’s ontwikkeld voor de meest voorkomende
toepassingen van professionele schoonmaakmiddelen. De NVZ heeft dit gedaan
om ervoor te zorgen dat de informatie over veilig werken met schoonmaak
middelen, gemakkelijk en begrijpelijk kan worden verstrekt. Met deze informatie
kan de werkgever ervoor zorgen dat hij voldoet aan de eisen die in bijvoorbeeld
Arbowetgeving en REACH aan veilig werken worden gesteld. Inmiddels wordt
ook gewerkt aan SUMI’s voor industriële producten.
Trainingen voor professionele gebruikers
Niet alleen met betrekking tot de producten zelf houden fabrikanten rekeningen
met de veiligheid, ook wat betreft de eindgebruikers die met het product gaan
werken. Zo zijn verschillende NVZ-leden betrokken bij het geven van trainingen
over het veilig omgaan met was- en reinigingsmiddelen. Hiermee krijgen eind
gebruikers rechtstreeks van de fabrikant van die producten, instructies over
gezond, veilig en duurzaam werken met dat product.
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Internationale initiatieven
Het Charter voor Duurzaam Schoonmaken
is een vrijwillig initiatief van de industrie om
fabrikanten en consumenten aan te moedigen
om duurzamere schoonmaakmethoden te
volgen. U treft het logo van het Charter aan
op een breed scala van schoonmaakproducten.

door een onderneming die zich houdt aan
principes van duurzaam ondernemen. Het logo
met groen lint geeft aan dat het product zelf
voldoet aan de specifieke productcriteria die
in het Charter worden gesteld.

Het Charter voor duurzaam schoonmaken richt
zich op de hele productcyclus: van de keuze
van grondstoffen voor een product en de
productie ervan, tot de fasen van het gebruik
en afvalverwerking.

Pilot Project in samenwerking met
de Europese Commissie m.b.t ecologische
voetafdruk van vloeibare wasmiddelen
Het idee achter dit initiatief is een geharmoniseerde methode om de ecologische voetafdruk
van producten te meten. Een betrouwbare,
geloofwaardige en consistente meting is een
fundamentele stap in de bewustwording van
zowel bedrijven als consumenten, om hun
ecologische voetafdruk te verminderen.
Met ecologische voetafdruk wordt bedoeld:
hoeveel biologisch productieve grond- en
wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afval- 
productie te kunnen verwerken.

Bedrijven die voldoen aan de criteria van
de Charter voor duurzaam schoonmaken,
mogen het Charter-logo gebruiken op de verpakkingen van producten, briefpapier, websites, enzovoort. Een onafhankelijke controleur
gaat na of een bedrijf inderdaad aan de eisen
voldoet. Als het Charter-logo op de verpakking
staat, weet u dat dit product is geproduceerd

De Europese Vereniging voor Zeepfabrikanten
A.I.S.E. bood aan om deel te nemen aan zo’n
project. Zij werd vervolgens door de Europese
Commissie geselecteerd om een pilot project
te starten op het gebied van vloeibare was
middelen, gebaseerd op de ervaringen van
de A.I.S.E. met bovenbeschreven Charter voor
Duurzaam Schoonmaken.

In het systeem van het Charter (of de code)
voor duurzaam schoonmaken spelen de begrippen people, profit, planet een rol. Daarnaast is
er gekozen voor de volgende uitgangspunten:
• levenscyclusbenadering
• voortdurende verbetering op bedrijfsniveau
• transparantie
• onafhankelijke controle
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Cleanright.eu
De website Cleanright.eu is geïnspireerd op isditproductveilig.nl.
Op Cleanright.eu kunnen consumenten alles over schoonmaaken onderhoudsmiddelen kunnen lezen, zoals: waar de producten
beschikbaar zijn, wat de functie is van de producten, en hoe zij
met deze producten de beste resultaten kunnen bereiken op een
veilige en voor het milieu verantwoorde manier. Cleanright.eu is
een gezamenlijk initiatief van A.I.S.E. en Cefic, die de chemische
industrie vertegenwoordigt in Europa.
Washright
Een tak onder Cleanright.eu is Washright. De A.I.S.E.
ontwikkelde de campagne Washright, om consumenten in
heel Europa aan te moedigen op een meer duurzame manier
te wassen. Miljoenen wasmiddelverpakkingen in heel Europa
dragen de Washright informatie over hoe je (voor het milieu)
optimaal kunt wassen. Door het opvolgen van deze instructies
bespaart u water, energie, CO 2 en kosten.
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Symbolen voor veilig gebruik
Om veilig en effectief omgaan met schoonmaak- en onderhoudsproducten verder te
bevorderen, ontwikkelde de A.I.S.E. een serie
‘symbolen voor veilig gebruik’. De symbolen
geven op heldere wijze informatie over de producten. De symbolen vindt u terug op verpakkingen en in andere communicatiematerialen.
De symbolen zijn gratis en vrij beschikbaar
gesteld aan elke organisatie die schoonmaaken/of onderhoudsproducten op de markt
brengt. Regelmatig worden de symbolen
aangepast aan productinnovaties.

Campagne: Geen Caps voor Kids
Oftewel: houd capsules met vloeibaar wasmiddel altijd uit de buurt van kinderen. Capsules
met vloeibaar wasmiddel helpen om precies de
juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Ze
worden dagelijks gebruikt door miljoenen consumenten. Wanneer de gebruiksaanwijzing op
de verpakking juist wordt opgevolgd, zijn ze
veilig te gebruiken. Wat elke consument daarbij
moet weten: berg de caps goed op en zorg
altijd dat kinderen er niet bij kunnen!
‘Geen caps voor kids’ is een Europese
campagne en een initiatief van de A.I.S.E.
namens de wasmiddelenindustrie. De A.I.S.E.
wordt gesteund door een breed netwerk van
nationale brancheverenigingen, waaronder de
NVZ.
HERA
HERA staat voor Human Environmental Risk
Assessment (risicobeoordeling voor mens en
milieu). Leveranciers van ingrediënten en fabrikanten van wasmiddelen hebben in dit project
samengewerkt. Hun kennis was nodig om te
komen tot een goede afweging van het risico
van het gebruik van stoffen in een bepaalde
toepassing. Al vijf jaar vóór de stoffenwetgeving REACH had de industrie HERA ontwikkeld. Grondstofleveranciers brachten kennis
in over de gevaren van stoffen, en wasmiddelfabrikanten hebben hun kennis over bloot
stellingsscenario’s voor consumenten gedeeld.
Om de gebruikers van producten meer inzicht
te geven in de veiligheidsbeoordelingen van
ingrediënten, die voorheen bedrijfsgeheim
waren, is het HERA-project openbaar.
Het project HERA is afgerond. De resultaten
van HERA blijven echter via een Engelstalige
website toegankelijk en worden up-to-date
gehouden.
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3
Duurzaamheid in relatie
tot producten
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Om duurzame ontwikkeling te garanderen is het belangrijk om de
prestatie van producten in hun gehele levenscyclus te beoordelen,
dat wil zeggen: vanaf hun ontwerp, de productie en aflevering tot
hun gebruik, het weggooien of hergebruiken.
Deze beoordelingen maken het mogelijk dat
fabrikanten voortdurend verbeteringen aanbrengen in de manier waarop hun producten
worden gemaakt en gebruikt, om maximale efficiëntie te garanderen en afval te verminderen.
Een manier waarop de industrie dit doet, is bijvoorbeeld door ingrediënten te selecteren die
beter biologisch afbreekbaar zijn. Een andere
manier is het gebruik van verpakkingen die
opnieuw kunnen worden gevuld, of die kunnen
worden gerecycled en hergebruikt. Of de ontwikkeling van formules die zorgen voor optimale resultaten bij kleinere volumes, waarmee
ze de maat van de verpakking en de hoeveelheid grondstoffen die nodig is terugdringen.

Tip!
Als je een product gebruikt dat niet effectief genoeg blijkt te zijn voor de klus die
gedaan moet worden, en u moet de dosis
verdubbelen, dan is het geen passend
product. Teveel schoonmaken of van een
schoonmaakproduct gebruiken, is niet
duurzaam!

De milieubelasting van veel was- en schoonmaakmiddelen is de laatste jaren sterk
afgenomen. Dat betekent dat milieuvriendelijk
schoonmaken minder een kwestie is van welk
product u gebruikt. Om milieuvriendelijk
schoon te maken moet u:
• n iet meer was- of schoonmaakmiddel
gebruiken dan nodig is (niet te veel doseren)
• z o min mogelijk energie gebruiken bij
het schoonmaken
• zuinig zijn met water

Wist u dat...
Ongeconcentreerde producten bevatten
relatief weinig werkzame stoffen, maar wel
veel water. Daarom is er meer verpakking
nodig en rijden er meer vrachtwagens.
Dit zijn milieuonvriendelijke aspecten die
de uitstoot van CO bevorderen in plaats
²
van verminderen.
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Was- en schoonmaakmiddelen
en het milieu
In de zeventiger jaren kwam het nog voor dat
er grote schuimvlokken op een riviertje dreven
of dat de sloot vol zat met stinkende groene
drab. Maar na dertig jaar milieubeleid is het
oppervlaktewater in Nederland schoner
geworden.
Dit succes is onder meer het gevolg van:
• E en betere zuivering van afvalwater
van fabrieken en huishoudens;
• Een andere samenstelling van wasen schoonmaakmiddelen.

Vroeger werd de textielwas gedaan met grote
blokken zeep. Maar dat was toen er nog geen
wasmachines bestonden. Traditionele zeep is
niet geschikt voor een machine omdat het
teveel schuimt.
Toen de waspoeders net op de markt kwamen
zaten er allerlei stoffen in die later, toen wasmiddelen op grote schaal gebruikt werden, tot
een grote milieubelasting hebben geleid. Een
voorbeeld hiervan is fosfaat. De waspoeders
van tegenwoordig bevatten heel veel minder
milieubelastende stoffen en sinds de jaren ’90
geen fosfaat meer. Dit komt vooral door de
toevoeging van andere actievere ingrediënten
(zoals enzymen en TAED). Een andere oorzaak
van de lager milieubelasting van wasmiddelen
is de productconcentratie en snellere biologische afbreekbaarheid.

Vroeger reinigde je vloeren goed met zand,
zeep en soda. Toen was dat geschikt als je
daarmee massief houten planken boende.
De nieuwe vloeren zoals parket en laminaat
vragen om heel andere onderhouds- en reinigingsmethoden. Was- en reinigingsfabrikanten
innoveren hun producten continu om die veranderende behoeften voor te zijn, en aan tegemoet te komen. Denk aan innovaties als
multifunctionele schoonmaakmachines, doseer
apps, design van was- en reinigingsproducten
en vloeibare gelcaps.
Kiezen voor een reinigingsmiddel met een
‘groen label’ is vaak de eerste stap naar duurzamer schoonmaken. Maar wat is de waarde
van zo’n label? Het is tegenwoordig voor een
fabrikant, zowel commercieel als politiek
gezien, de moeite waard om een logo op een
product te zetten. De wetgeving is echter al
zo uitgebreid, dat de eisenpakketten achter
de logo’s soms achterhaald zijn.

IC ECOLAB
RD

EL

3.1 Logo’s

NO
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Landgebonden
In veel landen bestaan lokale eisen. Deze zijn
meestal gebaseerd op een mix van EU label
eisen en lijsten van stoffen die niet aanwezig
mogen zijn. Soms ook politieke eisen zoals
‘proefdiervrij’. Niet altijd zijn de eisen gerelateerd aan duurzaamheidscriteria. De Nordic
Swan is een lokaal milieukenmerk in de
Scandinavische landen. Elders in Europa kent
men het niet.

Sustainable cleaning
Dit is het logo van de reinigings- en onderhoudsbranche zelf. Als bedrijven dit logo op hun
product afbeelden, dan heeft een onafhankelijk
bureau aangetoond dat deze bedrijven duurzaam en verantwoord ondernemen.
EU Ecolabel
Dit label is ontwikkeld door de Europese Unie
en heeft betrekking op de ingrediënten die
in reinigingsproducten worden gebruikt. Dit
milieuk enmerk geldt vooralsnog alleen voor
consumentenproducten.

32

4
Tips en fabels
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4.1

 choon schip met fabels
S
over schoonmaken

Ben ik wel schoon genoeg?
Tegenwoordig wordt vaak beweerd dat we ons
huis té schoon maken. Schoon is niet hetzelfde
als hygiënisch. Dus, in de meeste gevallen is
een huis wel schoon, maar niet altijd hygiënisch schoon. Voor de woonkamer is dat
meestal geen probleem, maar in de badkamer
of op de plaats waar voedsel wordt bereid,
kan een gebrek aan hygiëne tot blootstelling
aan ziekteverwekkers leiden.

ook een fabel dat hoe hygiënischer iemand is,
en hoe hygiënischer zijn huis is, hoe groter
de kans dat hij en zijn kinderen een allergie
ontwikkelen. Wel is duidelijk dat hoe minder
hygiënisch je leeft, hoe groter het risico op
infecties die ernstige gevolgen kunnen hebben.
Kortom, we moeten hygiëne wel degelijk
serieus nemen. Een goede bescherming
tegen ziekteverwekkers wordt tenslotte vooral
door een goede hygiëne bereikt.

Het idee dat we allemaal leven in zeer schone,
steriele huizen met nauwelijks bacteriën is een
fabel. Onze huizen zijn over het algemeen
slecht geventileerd en bieden daarmee een
ideaal klimaat voor ziekteverwekkers. Het is

Omdat het bevorderen van een goede hygiëne
speerpunt van de branche is, heeft de NVZ een
speciale voorlichtingsbrochure over hygiëne
voor consumenten uitgebracht. Deze brochure
kunt u downloaden via www.nvz.nl.
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Waar we in elk geval zeker van kunnen zijn:
• A ls je een allergie hebt, helpt het niet
om extra onhygiënisch te zijn;
• Nonchalant met hygiëne omgaan zal je niet
van je allergie afhelpen, wel kan je er ziek
van worden;
• Wees ook weer niet paranoia over bacteriën,
richt je op de zaken die er echt toe doen en
ontspan.

Wist u dat...
Microvezeldoekjes hebben als voordeel dat
er minder reinigingsm iddel nodig is om een
opperv lak schoon te maken en ze snel vuil
opnemen. Deze doekjes kunnen echter niet
met water worden uitgespoeld, maar moeten
op minimaal 60˚ in de wasm achine worden
gewassen. De belasting
van het milieu wordt dus niet per definitie
verminderd, maar uitgesteld.

4.2 Tips voor een duurzaam
huishouden
Bij het schoonmaken kunt u op verschillende
manieren rekening houden met het milieu.
Hier geven we enkele tips. Veel van de tips
zijn bedoeld om energie te besparen. Bij het
schoonmaken, en vooral bij het wassen, is het
energieverbruik ver uit de meest milieubelastende factor.
De was
Op de verpakking van textielwasmiddelen
worden vier belangrijke tips gegeven om
als consument geld en het milieu te sparen:
1.
2.
3.
4.

Was niet met een halfvolle trommel
Doseer volgens vuilgraad en waterhardheid
Gebruik de laagst aanbevolen temperatuur
Verminder verpakkingsafval

‘Schoon is fijn, hygiëne is belangrijk.’
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De vaatwas
Op veel machinevaatwasmiddelen ziet u het logo van de campagne
met de Nederlandse boodschap: Bespaar energie en water.
Probeer het 50°C/55°C of Auto programma. Door verbeteringen in
de machinevaatwasmiddelen en nieuwe typen vaatwassers, is het
namelijk mogelijk om ook bij een lagere temperatuur en minder
waterverbruik, een schone vaat te krijgen.
Praktische tips:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
• 	

 chraap etensresten van uw servies voor het in de machine te zetten.
S
Voorspoelen is niet nodig (‘scrape not rinse’)
Doseer het vaatwasmiddel volgens de aanwijzingen op de verpakking
Zorg ervoor dat de sproeiarmen bij elke wasbeurt onbelemmerd
kunnen draaien. Bij overbelading kan het serviesgoed niet goed
worden gespoeld
Kies een zuinige vaatwasser
Gebruik indien mogelijk de besparende eco-stand
Spaar de vaat op tot de machine vol is: daardoor hoeft de afwasmachine
minder vaak aan en het levert een beter wasresultaat. De optie ‘halfvolle
machine’ bespaart niet veel
Reinig regelmatig de gaatjes van de sproeiarmen
Reinig regelmatig het filter van uw vaatwasser
Reinig regelmatig uw vaatwasser, bijvoorbeeld met een machinereiniger
Zet uw vaatwasser direct open nadat het wasprogramma is
afgelopen. Dat is goed voor de ventilatie en het voorkomt watervlekken op uw servies

Wist u dat...
Met lauwwarm water kunt u afwassen en
schoonmaken. Het gebruik van heet water is
energieverspilling. Het koelt immers razendsnel af als u er koude voorwerpen indompelt.
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Afwassen met de hand
Praktische tips:
•G
 ebruik bij de handafwas zo weinig mogelijk warm water
• Vet
 in een pan verwijdert u snel met een stukje keukenpapier.
Dat is beter dan heet water te gebruiken en weg
te spoelen in het milieu
• Was

niet af onder de lopende kraan, maar vul een
teiltje of de wasbak
•G
 ebruik koud water om voor- en na te spoelen.
Alleen een hele vieze vaat heeft warm water nodig
•G
 ebruik de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
De juiste dosering staat vermeld op de flacon.

Wist u dat...
Alle oppervlakte-actieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen
biologische afbreekbaar zijn. Alle oppervlakte-actieve stoffen
die worden gebruikt in was- en reinigingsmiddelen moeten de
huidige Europese wetgeving in acht nemen,
dat wil zeggen de Detergentenverordening (EG 648/2004).
Deze verordening schrijft voor dat alle soorten oppervlakteactieve stoffen die worden gebruikt in was- en reinigings
middelen en onderhoudsproducten (anionogene, nietionogene, kationogene en amfotere oppervlakteactieve
stoffen) volledig biologisch afbreekbaar moeten zijn.
Alle was- en reinigingsmiddelen moeten hierop worden
beoordeeld, en de resultaten moeten goed gedocumenteerd
worden voor controle door de autoriteiten.
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Kopen van schoonmaakproducten
• Koop een was- of reinigingsproduct dat
geschikt is voor het doel dat u voor ogen
heeft. Een compact kleur- of fijnwasmiddel
bevat geen of weinig vulstoffen, en geen
bleekmiddelen en optische witmiddelen,
en is daarom over het algemeen minder
milieubelastend.
• S pecifieke reinigingsproducten, voor bijvoorbeeld douche, toilet en ramen, bevatten over
het algemeen toevoegingen die meer milieubelastend zijn dan de stoffen in een
allesreiniger.
• S oms zijn was- en reinigingsmiddelen in
een navulverpakking verkrijgbaar. Deze
verpakkingen leveren minder afval op.
• E r zijn waspoeders, allesreinigers en afwasmiddelen met het Europees Ecolabel verkrijgbaar. Deze producten voldoen aan de criteria
vastgesteld door de Europese Commissie.

Praktische tips bij het gebruik
van schoonmaakmiddelen:
• Niet overdoseren
• Wees zuinig met warm water
Overdosering is een belangrijke bron van
milieubelasting. Veel mensen denken ten
onrechte dat meer middel ook een beter
schoonmaakresultaat oplevert. Een belangrijke
en voordelige tip: gebruik niet meer schoonmaakmiddel dan nodig is. De juiste dosering
staat op de verpakking. Tijd nemen om een
schoonmaakproduct in te laten werken kan
vaak wel een beter schoonmaakresultaat
opleveren.
Voor het verwarmen van water is elektriciteit
of gas nodig. Zuinig zijn met warm water is
dus een vorm van energiebesparing. Hou hier
rekening mee bij het schoonmaken.
Zorg er bij het wegspoelen van vuil water voor,
dat vuil water niet rechtstreeks in contact komt
met het grond- of oppervlaktewater. Dit water
wordt niet meer gezuiverd.
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Praktische tips bij het weggooien
van verpakkingen en restanten:
• Gooi

kartonnen verpakkingen bij het oud
papier.
• Indien

mogelijk in uw gemeente: Gooi kunststof flessen in de speciale containers of
maak gebruik van de speciale ophaalzak.
Wassen gebeurt tegenwoordig met een
machine, en het afwassen ook steeds meer.
Het is gunstig voor het milieu, en voor uw
portemonnee, om energiezuinige en water
besparende A-label apparaten te kopen.
Ook een slim gebruik van apparaten kan
veel energie (en dus geld) besparen.
Twee vuistregels zijn:
• Gebruik

een zo laag mogelijke temperatuur.
• Spaar

uw was of vaat op totdat u met een
volle machine kunt schoonmaken.
U kunt uw energiebesparing op jaarbasis uitrekenen op de website van www.milieucentraal.nl

Tip!
• Kies voor de juiste dosering:
precies genoeg om een goed resultaat
te krijgen.
• Benut de factor tijd: laat een middel
bijvoorbeeld lang genoeg inwerken om
het vuil los te weken.
 et op: bij de factor beweging: een delicate
L
wollen trui bijvoorbeeld vraagt om minimaal
bewegen, niet wrijven en boenen.
Kies altijd voor de laagst mogelijk
temperatuur in combinatie met een
schoon resultaat.
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