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De NVZ  

droeg bij aan  

duidelijkheid 

creëren in  

de nog altijd  

onzekere 

tijden.

Introductie
Beste lezer,

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

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

In dit Jaarverslag 2021 leest u onder andere over de huidige NVZ, maar ook over onze nieuwe toekomst-
plannen en strategie voor de komende jaren. We bespreken bovengenoemde uitingen  
en natuurlijk ook de industrie in cijfers. 

Veel leesplezier!

Hartelijke groet, Marc Bakker Schut 
Voorzitter NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam
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VISIE
‘De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en 
duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren’. 
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NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de 
Nederlandse branchevereniging voor fabrikan-
ten en importeurs van was-, reinigings-, onder-
houds- en desinfectiemiddelen en schoonmaak-
machines, maar vooral ook kenniscentrum op 
het gebied van de waarden van de vereniging: 
schoon, hygiënisch en duurzaam. Immers, de 
producten die de leden van de NVZ op de markt 
brengen en hun kennis, zijn onmisbaar in het 
bereiken van een schone, hygiënische en duur-
zame leefomgeving.

De NVZ
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63 bedrijven zijn in 2021 lid en/of ketenpartner 
van de NVZ.
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MISSIE 
• De NVZ werkt met haar partners aan initiatieven die hygië-

ne 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 ac-
tief ten aanzien van wet- en regelgeving en vrijwillige initi-
atieven.

• De NVZ informeert een breed publiek over het verantwoord 
en veilig om gaan met onze producten.

Om de activiteiten van de NVZ beter te kunnen monitoren 
en rapporteren, is de strategie van de NVZ als vereniging 
samengevat in drie pijlers: Waarden, Producten, Bedrijven.

• Waarden: 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.
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Overheid
Media

& ngo’s

Weten- 
schappers &

kennis- 
instituten

Branche- 
partners

WAARDEN
Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

BEDRIJVEN
Fabrikanten en importeurs 

van reinigings-, desinfectie- 
 en onderhoudsmiddelen  

en machines

KENNIS
Juist en veilig gebruik  

van producten

PRODUCTEN
Gebruikers

De pijlers van de NVZ hebben alle invloed 
op elkaar. Zonder de bedrijven zijn er geen 
producten en zonder (veilig) gebruik van de 
producten kunnen de waarden niet worden 
bereikt. Centraal in dit samenspel staat de 
kennis van de vereniging over de waarden zelf 
én het juist, veilig gebruik van de producten 
om een schone, hygiënische en duurzame 
leefomgeving te realiseren.
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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 ‘mediacrisis’ 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

Voor elke pijler is in kaart gebracht wat de belangrijkste 
activiteiten van de vereniging zijn.
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Consumentenmarkt

De Nederlandse economie in 2021
Op basis van de Rijksbegroting is de Nederland-
se economie in 2021 snel en krachtig hersteld uit 
de coronarecessie van 2020. Naar verwachting is 
het bruto binnenlands product (bbp) in 2021 met 
3,9% gestegen (Figuur 1), terwijl in 2020 nog een 
daling van -3,8% te zien was. De Rijksoverheid 
zelf wijdt het snelle herstel aan de ‘veerkracht 
van ondernemers en werkenden, de steunpak-
ketten van de overheid en de vaccinatiecampag-
ne’. De verwachting is dat het bbp in 2022 door 
blijft groeien met 3,5%.

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet het nog 
rooskleuriger in op basis van haar halfjaarlijkse 
ramingen. De groei van het bbp zou volgens DNB 
in 2021 4,5% zijn en er wordt in 2022 een groei 
van 3,6% verwacht. In 2023 zou de economie 
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Figuur 1.  Nederlands bruto binnenlands product op basis van de begroting 
door Rijksoverheid

Onze industrie in cijfers
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meer stabiliseren met een verwachtte groei 
van 1,7%. Bij deze ramingen is geen rekening 
gehouden met het regeerakkoord.

Deze macro-economische cijfers verhullen 
zoals gebruikelijk de onderliggende verschillen 
tussen bedrijven en sectoren, al zijn die door de 
coronacrisis groter dan normaal. Een deel van 
de ondernemers wordt nog zwaar geraakt door 
de pandemie en de maatregelen, zoals de horeca 
en de culturele sector. Daarnaast speelt de 
krapte op de arbeidsmarkt een grote rol, met een 
gemiddelde werkloosheid van 3,3% in 2021.

Tot	slot	is	de	inflatie	in	de	loop	van	2021	sterk	
opgelopen, in december 2021 tot 6,4% - ruim 
een procent hoger dan het gemiddelde van de 
Eurozone (Figuur 2) . Dit komt vooral door de 
stijging van energieprijzen en problemen in 
leveringsketens van veel goederen, waaronder 
grondstoffen. Het resultaat hiervan is hogere 
productiekosten die deels worden doorberekend 
in consumentenprijzen. 

Figuur 2. Inflatie volgens Europese definitie (HICP)
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Omzetcijfers huishoudelijke was- en 
reinigingsmiddelen
Met alweer een jaar van meerdere lockdowns 
en veel thuiswerken is de totale omzet 
van de markt aan huishoudelijke was- en 
reinigingsmiddelen wederom een stuk hoger 
dan voor de coronacrisis. Wel is de markt ten 
opzichte van het jaar ervoor iets gedaald: van 
996,2 miljoen euro in 2020 naar 993,0 miljoen 
euro in 2021 (Figuur 3).

Figuur 3.  Totale omzetcijfers huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen
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Figuur 4. Omzetcijfers wassen en afwassen
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Wassen en afwassen

Figuur 4 bevat de omzetcijfers van producten die 
gebruikt worden tijdens het wassen en afwas-
sen. Onder ‘wassen’ wordt gerekend: wasmidde-
len voor witte en gekleurde hoofdwas (poeder en 
vloeibaar), wasverzachters en was-hulpmidde-
len (vlekbehandelingsmiddelen e.d.). 

De sluiting van de horeca in een deel van 2021 
heeft wederom impact gehad op de verkoop van 
afwasmiddelen met een omzet van 169,1 miljoen 
Euro, maar liefst 15,7% hoger vergeleken met 
vóór de coronacrisis in 2019. In vergelijking met 
2020 is een kleine stijging van bijna 2% te zien.

De markt aan huishoudelijke wasmiddelen lijkt 
minder door de coronacrisis geraakt. Na een 
correctie van omzetcijfers was in 2020 een lichte 
daling in omzet te zien vergeleken met 2019 en 
is deze in 2021 weer iets gestegen. De daling aan 
verkoop van poederwasmiddelen heeft onder-
tussen ook in 2021 doorgezet (-5,8%) en blijven 
capsules met vloeibaar wasmiddel populair met 
een stijging in omzet van 2,4%.
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Figuur 5. Omzetcijfers schoonmaken en onderhouden
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Schoonmaken en onderhouden
Figuur 5 bevat de omzetcijfers van producten 
die gebruikt worden tijdens het schoonmaken 
en onderhouden. Onder ‘schoonmaken’ worden 
onder andere toiletreinigers, bleekmiddelen en 
allesreinigers gerekend. Hier is een lichte daling 
in omzet te zien (-3,7%), maar in vergelijking met 
2019 (13,3%) is het effect van de pandemie alsnog 
zichtbaar. Binnen deze categorie hebben alleen 
de toiletreinigers een stijging doorgemaakt 
ten opzichte van 2020 (3,8%) en is een daling te 
zien in bleekmiddelen (-5,8%) en allesreinigers 
(-7.71%).

De categorie onderhoudsmiddelen is in 2021 
met 0,8% gestegen ten opzichte van het jaar 
daarvoor. In de gecorrigeerde cijfers is wel een 
groter verschil te zien in omzet als we 2020 
vergelijken met 2019 (7,9%). De productcategorie 
luchtverfrissers is primair verantwoordelijk voor 
deze ontwikkelingen (+12,3% in 2020, +1,6% in 
2021).
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Nog steeds veel tijd binnenshuis, 
nog steeds behoefte aan gemak bij 
schoonmaken

Dat 2021 redelijk vergelijkbaar is met 2020 als 
het gaat om maatregelen, blijkt ook uit de om-
zetcijfers van huishoudelijke was- en reinigings-
middelen in dat jaar. Door vaccinaties hebben 
we iets minder vaak thuis hoeven zitten dan in 
2020, een mogelijke reden voor de lichte daling 
in schoonmaakmiddelen. Een lichte afzwakking 
in de aandacht voor het schoonmaken van op-
pervlakken ten behoeve van infectiepreventie 
kan hier ook aan ten grondslag liggen.

Ondertussen zet de trend zich voort dat de con-
sument met name behoefte heeft aan gebruiks-
gemak. Dat blijkt uit wederom stijgingen in pro-
ducten in deze categorie als schoonmaakdoekjes, 
wasmiddelcapsules en trigger-spray producten.

De hoopvolle verwachting is dat 
machines zullen helpen bij het 
groeiende persoonstekort
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Professionele markt

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

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

Figuur 6. Omzetcijfers professionele markt
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Figuur 7. Omzetcijfers Desinfectie en Machines
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Schoonmaakmachines

Uit de cijfers blijkt ook dit jaar dat schoonmaak-
machines een onmisbare rol spelen binnen de 
schoonmaakindustrie. Na een lichte daling in 
2020 is er in 2021 jaar een behoorlijke stijging 
in de omzetcijfers van de professionele schoon-
maakmachines te zien, namelijk +15,7 procent. 

Dit kan enerzijds verklaard worden doordat veel 
(grote) locaties zich door de coronapandemie 
gerealiseerd hebben dat investeren in schoon-
maak belangrijk is. De ontwikkeling van autono-
me schoonmaakmachines, ofwel robotisering, is 
in deze context een belangrijke drijfveer. Steeds 
meer oplossingen voor routinematige handelin-
gen worden gevonden in robotisering.

Anderzijds zou het ook kunnen dat er meer 
ingezet wordt op schoonmaakmachines door 
het huidige personeelstekort in de sector. De 
hoopvolle verwachting is dat dit zal helpen bij 
het vinden van oplossingen voor het groeiende 
persoonstekort. Dergelijke schoonmaakrobots 
zullen echter nooit de rol van schoonmakers vol-
ledig kunnen vervangen. Taken als programme-
ren, onderhoud, vullen en legen blijven bestaan 
en kunnen niet overgenomen worden door ro-
bots. Wel zal het voor de schoonmaker tijdswinst 
opleveren.
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De NVZ organiseert op regelmatige basis verschillende soorten bij-
eenkomsten en activiteiten. Deze zijn altijd met de strategie in het 
achterhoofd, om onze visie ‘een schone, hygiënisch en duurzame 
leefomgeving voor alle Nederlanders creëren’ te bewerkstelligen.

Activiteiten
• Plastic Pact NL Inzamelingspilot 

Het Plastic Pact NL (een raamovereenkomst tussen de Ne-
derlandse overheid en het bedrijfsleven) voerde een pilot uit 
om kunststof verpakkingen binnen de professionele sector op 
grotere schaal in te zamelen en te recyclen. Deze pilot is zeer 
succesvol	afgerond.	De	aparte	inzameling	van	de	flessen	werd	
niet als extra belastend, bestaand leveringstransport kan wor-
den ingezet voor het terughalen van de lege verpakkingen en de 
wet- en regelgeving met betrekking tot opslag en transport kan 
eenvoudig worden gewaarborgd. In 2022 wordt de logistiek van 
dit circulair inzamelingsproject verder uitgedacht en zal het 
breder worden ingezet. 

• Interclean China 
Tijdens de digitale editie van Interclean China 2021 spraken 
Chuchu Yu en Marita Vaes over hygiëne(protocollen) op Neder-

landse scholen en het onderwijzen van kinderen over hygiëne 
door middel van het lesprogramma e-Bug. 

• Duurzaamheidsbijeenkomst 
De jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst werd wederom in 
mei georganiseerd, dit keer online via MS Teams. Het was een 
inhoudelijk sterk gevuld programma dat de aanwezigen op de 
hoogte bracht van de laatste ontwikkelingen op duurzaam-
heidsonderwerpen. De dag werd afgesloten door Suze Gehem, 
die een inspirerend verhaal hield over haar business de Groene 
Grachten. 

• Sepawa Benelux 
NVZ Duurzaamheidsmanager Lisa Sligting heeft al enkele ja-
ren zitting in het bestuur van Sepawa Benelux. Via dit platform 
worden twee keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar 
deelnemers lezingen kunnen bijwonen. De lezingen kunnen 
wetenschappelijk van aard zijn of ingaan op ontwikkelingen op 
het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is het bij uitstek 
een evenement om te netwerken met partijen actief in de deter-
genten- en cosmeticabranche, waaronder fabrikanten van eind-
producten en leveranciers van grondstoffen.

Activiteiten en publicaties 2021
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• Hygiëneforum 
Het Hygiëneforum (georganiseerd door NVZ, VSR en Schoonma-
kend Nederland) werd gehouden in RAI Amsterdam, onder het 
thema: verbeter de hygiëne voor een gezonde toekomst.

• Open dag voor leden 
Halverwege 2021 verkocht de NVZ haar pand in Zeist en ver-
huisde naar verzamelkantoor De Nieuwe Vaart in hartje 
Utrecht. Nadat de NVZ gesetteld was, organiseerde zij enkele 
kijkmomenten voor geïnteresseerde leden. Naast kantoorruimte 
huurt de NVZ ook standaard een vergaderzaal die (op reserve-
ring) beschikbaar is voor haar leden. 

• ALV voor- en najaar 
Beide algemene ledenvergaderingen van 2021 zijn digitaal ge-
organiseerd. Tijdens de voorjaars ALV in april gaven IKW en 
VSR presentaties over ‘de waarde van schoon’, zowel vanuit het 
perspectief van de consument als de professionele gebruiker. Bij 
de najaars ALV in november gaven DASPO, Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat en het KIDV presentaties in het kader 
van circulariteit. 

• Bijeenkomst Duurzaam Stoffenbeleid (Mengend Nederland) 
Op 9 december organiseerde Mengend Nederland de online bij-
eenkomst Verduurzaming Stoffenbeleid. Mengend Nederland 
is het samenwerkingsverband van de NVZ en de brancheor-
ganisaties voor	cosmetica	(NCV),	spuitbussen	(NAV),	lijmen	en	
kitten (VLK), en verf en drukinkt (VVVF). De aanleiding van deze 
bijeenkomst waren ontwikkelingen op het gebied van wet- en 
regelgeving: de	Chemicals	Strategy	for	Sustainability	(CSS)	als	
onderdeel van de Europese Green Deal en het Nationaal Mili-
eubeleidskader. Via verschillende presentaties werd ingegaan 
op de laatste stand van zaken van deze ontwikkelingen en de 
impact ervan op bedrijven die in Nederland mengsels produ-
ceren en/of op de markt brengen. Vanuit de Nederlandse over-
heid waren er bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en van het RIVM. Met de inbreng van Mengend 
Nederland in de CSS en het Nationaal Milieubeleidskader wordt 
bijgedragen aan het ontwikkelen van werkbare, proportionele 
wetgeving.
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Cursussen vanuit NVZ Academy
• Verpakkingen 

De branche is al decennia actief op het gebied van duurzaam 
verpakken. Ook in het afgelopen jaar is er weer veel aandacht 
geweest voor de verduurzaming van verpakkingen. Zo heeft de 
NVZ begin dit jaar een digitale cursus georganiseerd over de 
Essentiële Eisen voor verpakkingen. De Essentiële Eisen volgen 
uit een Europese wetgeving met als voornaamste doel het voor-
komen en zoveel mogelijk beperken van negatieve milieueffec-
ten van verpakkingen.

• Wetgeving 
Deelnemers krijgen in deze cursus een overzicht van de belang-
rijkste wetgevingen van toepassing op was- en reinigingsmid-
delen. Ideaal voor nieuwe medewerkers of personeel dat slechts 
zijdelings te maken heeft met wet- en regelgeving (bijv. marke-
ting). Van de behandelde wetgevingen, zoals onder andere RE-
ACH, CLP, Detergentenverordening en de biocidenverordening, 
zal kort besproken worden wat de wet inhoud en wat de belang-
rijkste aandachtspunten zijn voor onze industrie.

• Biociden 
Het doel van deze cursus is om inzicht te geven in de biociden-
verordening en de werking ervan. De cursus zal de volgende as-
pecten van de biocidenverordening behandelen: 
biocidenverordening, werkzame stof versus biocide, toelatings-
vormen, behandelde voorwerpen en de naleving van Artikel 95: 
afnemen van goedgekeurde leveranciers.

• Veiligheidsinformatieblad (VIB) 
In deze cursus wordt ingegaan op alle aspecten van het Vei-
ligheidsinformatieblad (Vib, SDS). Wat te doen met inkomende 
Vib’s van grondstoffen met bijlagen? Wat zijn de verplichtingen 
voor het opstellen van Vib’s voor mengsels? Hoe geef ik op hel-
dere manier informatie over veilig gebruik door voor professio-
nele gebruikers (SUMI)?

• Inhouse cursussen bij NVZ-leden 
Op verzoek organiseert de NVZ ook via haar NVZ Academy in 
house cursussen voor haar leden. Hiervan vonden enkele cur-
sussen digitaal plaats. Verzoeken kunnen ingediend worden via 
info@nvz.nl.

https://nvznl.sharepoint.com/communicatie/Jaarbericht/Jaarbericht%202021/info@nvz.nl
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Publicaties
• Handout Neveldesinfectie
• Handout Handdesinfectie bij ingangen van winkels en bedrijven
• Handout Reinigen, desinfecteren en toelatingsbanken
• Brochure Duurzaam wassen en schoonmaken

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

Video’s

De NVZ besloot in 2021 video’s toe te voegen aan haar 
communicatiekanalen. Door middel van korte, informatieve 
video’s versterkt zij haar imago als kenniscentrum en maakt ze 
bovenal vaak moeilijke, technische onderwerpen begrijpelijk. De 
video’s zijn te vinden op NVZ’s videopagina.

Introductievideo NVZ Video Veilig gebruik

https://www.nvz.nl/download_file/view/340/
https://www.nvz.nl/download_file/view/371/
https://www.nvz.nl/download_file/view/273/
https://www.nvz.nl/application/files/2816/4016/6879/211207_Duurzaam_wassen_en_schoonmaken_definitief.pdf
https://www.nvz.nl/bibliotheek/handouts-factsheets/
https://www.nvz.nl/bibliotheek/nvz-videos/
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NVZ en de media
Media-uitingen
• Infectiepreventie campagne (Mediaplanet) 

Content- en mediacampagnebureau Mediaplanet vroeg de NVZ om mee te wer-
ken aan een landelijke campagne om bewustwording van de preventie van in-
fectieziekten te benadrukken. De NVZ werkte middels een video en interview 
mee. Het artikel werd geprint in de Telegraaf en werd online gepubliceerd. Onze 
kernboodschap: een goede hygiëne is hét preventiemiddel tegen besmetting met 
infectieziekten. Door goed schoon te maken en een goede persoonlijke hygiëne 
bescherm je zowel jezelf als anderen.

• Persberichten over o.a. consumentengedrag ten aanzien van schoonmaken, in-
ternationaal onderzoek naar doelgericht schoonmaken, illegale desinfectiemid-
delen en grondstoffenschaarste binnen de branche.

• Toekomst van plastic campagne (Mediaplanet) 
De NVZ werd wederom gevraagd om deel te nemen aan een landelijke bewust-
wordingscampagne, dit keer over het onderwerp plastic. De NVZ benadrukte hoe 
plastics bijdragen aan veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en comfort. Tegelijkertijd 
legde ze uit hoe plastics onze maatschappij voor uitdagingen stellen: het gebruik 
van primaire (vaak fossiele) grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu. 
Dit was te lezen in artikel online en geprint in de Telegraaf. 

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

https://www.planethealth.nl/campaign/infectieziekten/
https://vimeo.com/510586842
https://www.planethealth.nl/infectieziekten/schoon-niet-hygienisch/
https://www.planet-cause.nl/campaign/toekomst-van-plastic/?utm_source=nvz&utm_campaign=toekomst_van_plastic
https://www.planet-cause.nl/toekomst-van-plastic/duurzaam-gebruik-plastic/
https://www.vno-ncw.nl/duurzaamheidsplatform-van-producenten-van-schoonmaakmiddelen-cosmetica-en-spuitbussen
https://www.vno-ncw.nl/duurzaamheidsplatform-van-producenten-van-schoonmaakmiddelen-cosmetica-en-spuitbussen
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Social media

Op LinkedIn is de NVZ actief om een groter publiek te informeren 
over actuele zaken binnen de branche. Onze rol als kenniscen-
trum wordt hier dagelijks zichtbaar. In 2021 plaatste de NVZ ruim 
90 berichten, waarvan verschillende behoorden tot informatieve 
reeksen over onder andere huis-tuin-en-keuken adviezen,  
chemiefobie en duurzame innovatie binnen de branche uitgelegd 
aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties. 

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

1 De was in 8 stappen 
2 Over de NVZ - onze leden
3  Ethanol en de SZW-lijst: hoe zit het met handdesinfectie op 

basis van ethanol
4 Bibliotheek - handouts & factsheets

https://www.linkedin.com/company/nvz-schoon-hygi%C3%ABnisch-duurzaam
http://www.nvz.nl
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Het NVZ-bureau stelt regelmatig haar strategie bij om zo goed mogelijk de visie 
en missie te kunnen realiseren. Ontwikkelingen in de sector kunnen hier invloed 
op hebben en worden derhalve nauw in de gaten gehouden. In 2021 is de strategie 
van de vereniging opnieuw herzien, mede door ontwikkelingen als de coronapan-
demie, de publicatie van de Europese Green Deal, het sentiment van het algemene 
publiek rond chemie en duurzaamheid, en de toekomst van verenigingen.

Voor de komende jaren zal de NVZ zich nog meer op de kaart zetten als kennis-
centrum, zowel op het gebied van de waarden (Schoon, Hygiënisch, Duurzaam) als 
op het gebied van wet- en regelgeving. Hierbij zal de vereniging zich proactief in-
zetten voor de industriesector, waarbij gedegen wetenschappelijke onderbouwin-
gen centraal zullen staan. Waar mogelijk zal samenwerking met andere partijen 
gezocht worden om het draagvlak van onze inspanningen te verbreden. 

De ontwikkelingen in de sector hebben ook voor de communicatiestrategie van de 
vereniging tot veranderingen geleid. Verwarrende berichtgeving in de media over 
de producten uit onze industrie en chemie in het algemeen hebben een gedegen, 
op feiten gebaseerd tegengeluid nodig. De NVZ zal zich inzetten om dit geluid te 
laten horen en met de juiste partners een wetenschappelijk gegrond beeld te ge-
ven van het belang en de voordelen van producten in onze sector.

De NVZ zal zich 
nog meer op de 
kaart zetten als 
kenniscentrum, op de 
drie waarden: schoon, 
hygiënisch, duurzaam
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De focus lag in 2020 nog op schoon en hygiëne bevorderen en 
proberen vast te houden. In 2021 hebben de nasleep van corona 
en later ook de wereldwijde grondstoffenschaarste de branche op 
scherp gezet. De NVZ blikt vooruit op relevante ontwikkelingen 
voor 2022. 

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

NVZ bij te kunnen dragen aan positieve communicatie over het 
duurzaam gebruik van palmpitolie en derivaten hiervan. 

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

Schoonmaakrobots en -machines
Er zijn veel voordelen bekend van robots en machines in de 
schoonmaaksector. Waar robots jaren geleden nog niet autonoom 
konden ‘meedraaien’, is dat nu wel anders. De robots van nu kun-

https://duurzamepalmolie.nl/
http://www.steedsduurzamer.nl
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nen bijvoorbeeld al voorwaardig ingezet worden op laad- en vul-
stations. Zet daar een werknemer die een schoonmaakmachine 
bedient	naast	en	je	hebt	een	efficiënte	schoonmaakroutine.	Naast	
dat robots en machnies een cruciale rol spelen in opvullen van 
mankracht door het steeds nijpender tekort aan schoonmakers, 
verduurzamen ze ook de schoonmaaksector. Ze helpen de hygië-
ne	van	grote	ruimten	te	waarborgen,	zijn	efficiënt	in	gebruik	van	
water en schoonmaakmiddelen en gaan zorgvuldig om met afval-
water.	Komende	jaren	zal	deze	trend	op	veel	meer	locaties	effici-
ent geïntegreerd worden om de schoonmaaksector te verbeteren.

Samenwerken als nieuw concurreren
Binnen de sector zien we steeds meer opvallende samenwerkin-
gen. Zo werken bouwbedrijven samen met de schoonmaaksector 
om tijdig slimme schoonmaaksystemen te integreren in een 
(nieuwbouw)project. Ook horen we over hotelketens die actief 
de samenwerking opzoeken met schoonmaakbedrijven om sa-
men meer innovatieve, duurzame oplossingen te vinden voor de 
dagelijkse schoonmaak van de hotels. Dit zijn samenwerkingen 
waar we niet meer van opkijken en nog veel meer verwachten 
voor	de	komende	jaren.	Verduurzaming,	innoveren	en	efficiëntie	
staan branche overstijgend op de planning en dan is het goed om 
krachten te bundelen.

Chemical strategy for sustainability (CSS)
Op 14 oktober 2020 heeft de Europese Commissie als onderdeel 
van de Europese Green Deal de Chemicals Strategy for Sustaina-
bility (CSS) gepubliceerd. In deze strategie beschrijft de Europese 
Commissie haar langetermijnvisie op het stoffenbeleid en komt zij 
met verschillende voorgestelde acties die een grote impact gaan 
hebben op het beleid zoals we dat nu kennen. Deze acties hebben 
onder meer invloed op de Europese stoffenwetgevingen REACH 
en de CLP-verordening. De NVZ informeert haar leden regelmatig 
over (ophanden zijnde) veranderingen op dit gebied. Daarnaast 
denken we constructief mee over werkbare oplossingen en veran-
deringen die daadwerkelijk bijdragen aan een verduurzaming van 
het stoffenbeleid. Tijdens de bijeenkomst van Mengend Nederland 
over duurzaam stoffenbeleid, die ook in 2022 weer in december zal 
plaatsvinden, zal hier ook de focus op liggen. 

https://nvz.us11.list-manage.com/track/click?u=3307c5988b07a69841d46cff2&id=194555029e&e=56dcbfcd5b
https://nvz.us11.list-manage.com/track/click?u=3307c5988b07a69841d46cff2&id=194555029e&e=56dcbfcd5b
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De NVZ is een vereniging van actieve leden en lidbedrijven, 
ondersteund door een professioneel en ter zake kundig 
verenigingsbureau. Gezamenlijk zorgen zij voor een sterk 
kennisnetwerk en een stevige belangenbehartiging. 

STRUCTUUR NVZ

ALV

Bestuur

Bureau

NVZ desinfectie Technische commisie

Ad-hoc werkgroepen

NifimProducenten

De vereniging: wie doet wat

DE LEDEN
De NVZ heeft 63 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 31 van 
dit Jaarverslag.

HET BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 
29. Het NVZ Bestuur ziet erop toe dat de branchevisie zowel 
intern als extern op de juiste manier wordt uitgedragen en neemt 
besluiten over onderwerpen die het beleid of de strategie van de 
vereniging aangaan.



Introductie        De NVZ        Onze industrie in cijfers        Activiteiten en publicaties        NVZ en de media        Strategie        Trends        De vereniging        Ledenlijst

25

COMMISSIES

Doelstelling
Doelstelling van de NVZ-commissies is om een voor de branche 
representatief standpunt te formuleren over onderwerpen binnen 
haar aandachtsgebied.

De Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie (TC) ondersteunt de vereniging en 
haar leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met 
betrekking tot het op de markt brengen en produceren van pro-
ducten die onder de NVZ vallen. Zij signaleert problemen op het 
gebied van implementatie, uitvoering en handhaving van wet- 
en regelgeving en denkt na over oplossingen hiervoor. Zij is een 
klankbord voor de vereniging bij de activiteiten die als doel heb-
ben de leden op praktische wijze te informeren en te ondersteu-
nen bij de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende geval-
len is zij gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zoals de 
inspectiediensten en andere stakeholders. 

SECTIES

Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde 
gemeenschappelijke belangen en/of interesse op een samen-
hangend terrein en/of op langere termijn. Een sectie kan onder-
werpen voordragen waarover de algemene ledenvergadering een 
beslissing dient te nemen. Iedere sectie onderhoudt contacten 
met de relevante actoren voor die sectie. Het verenigingsbureau 
ondersteunt de secties in haar werkzaamheden. De verschillende 
secties zijn:

Nifim
Business-to-business reinigings- en onderhoudsmiddelen en 
reinigingsmachines, al dan niet als systeem aangeboden.

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

Producenten
Onderwerpen die direct van invloed zijn op in Nederland produ-
cerende (met name MKB) bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
arbeidsomstandighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Neder-
landse stoffenbeleid, enzovoort.
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dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg
Directeur

Hans is gepromoveerd chemicus, regisseur 
en directeur van de vereniging en woont 
in Utrecht. Hij heeft veel interesses: 
verslinden van boeken, luisteren naar 
muziek en bezoeken van theater, 
popconcerten maar ook opera’s. Daar deelt 
hij graag tips over. De afgelopen decennia 
heeft hij veel ervaringen opgedaan over 
vrijwel alle voor de chemische industrie 
relevante wet- en regelgeving. Na meer dan 
30 jaar NVZ gaat Hans de komende jaren 
wat minder werken. Dat kan ook, want 
zoals Hans zelf zegt: “Ik heb fantastische 
medewerkers, ervaren en behulpzaam en 
net als ik zijn ze er wanneer de leden ze 
nodig hebben”.

Dossiers: Verenigingsbureau (Financiën, 
beleid en strategie, Personeelszaken), 
representatie (VNO/NCW, A.I.S.E., VNCI), 
externe contacten en coördinatie NVZ-
bestuur.

M. (Marten) Kops MSc
Technisch directeur

Marten houdt als technisch directeur 
het overzicht van de wet- en 
regelgevingszaken waar NVZ-leden mee 
te maken hebben. Hij heeft ook een aantal 
specifieke	dossiers	onder	zijn	hoede,	
waaronder REACH en CLP, en geeft daar 
graag een cursus over. Het begrijpelijk 
maken van complexe wetgeving en 
het bijdragen aan verbetering van die 
wetgeving is dan ook zijn passie.

Dossiers: Technisch beleid & strategie, 
CLP, REACH, Detergentenverordening, 
Transport (ADR), Chemicals 
Strategy for Sustainability (CSS) en 
ledenondersteuning.
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L. (Lisa) Sligting MSc
Sustainability Manager

Lisa is sinds 2018 werkzaam bij de NVZ 
en verantwoordelijk voor de onderwerpen 
gerelateerd aan duurzaamheid. Zo houdt zij 
zich onder andere bezig met verpakkingen, 
duurzaamheidskeurmerken en de Europese 
Green Deal. Op weg naar een duurzamere 
wereld is het belangrijk dat we met elkaar 
in gesprek blijven en ons waar nodigen 
verenigen. Als duurzaamheidsmanager 
bij de NVZ faciliteert Lisa de dialoog 
tussen stakeholders en zoekt zij duurzame 
samenwerkingen op.

Dossiers: verpakkingen, duurzaam inkopen, 
duurzaamheidskeurmerken, microplastics, 
explosive precursors en de Europese Green 
Deal.

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

Chuchu houdt zich als Manager 
Regulatory	&	Scientific	Affairs	bezig	
met kennisontwikkeling en -overdracht 
over hygiëne voor de professionele en 
consumentenmarkt. Hiernaast houdt hij 
de ontwikkelingen rondom de desinfectie- 
en conserveermiddelen bij. Ook is hij 
betrokken bij de PGS 15 en 31 (opslag van 
gevaarlijke stoffen). Chuchu is in 2013 
afgestudeerd als scheikundige aan de UvA 
en houdt van yoghurt.

Dossiers: coördinatie NVZ Desinfectie, 
biociden (o.a. Biocidenverordening, 
nationaal beleid rond registratie en 
handhaving, Platform Biociden), 
Omgevingswet, opslag van 
gevaarlijke stoffen (PGS15 en PGS31), 
coördinatie Technische Commissie en 
ledenondersteuning.
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M. (Marita) Vaes MA
Communicatiemanager

Marita is verantwoordelijk voor de interne 
en externe communicatie van de NVZ. 
Als communicatiemanager staat zij in 
direct contact met stakeholders zoals 
vakmedia, leden van de NVZ en Europese 
collega’s. Het liefst begeeft zij zich als 
spin in het web om verschillende partijen 
te verenigen in een gemeenschappelijk 
doel. Naast communiceren heeft Marita 
ook	veel	andere	hobby’s,	zoals	filosoferen,	
wielrennen en kleding maken.

Dossiers: externe communicatiemiddelen 
(artikelen, campagnes, sociale media, 
brochures, Jaarverslag), websites, 
evenementen, teksten redigeren en de 
strategische communicatiedoelstellingen 
van de NVZ.

A. (Adinda) Westerhoff
Secretaresse

Adinda is werkzaam op het secretariaat en 
houdt zich bezig met de relatiedatabase 
en het ondersteunen van collega’s. Verder 
valt het coördineren van algemene 
ledenvergaderingen en evenementen tot de 
werkzaamheden. Ze is al 20 jaar werkzaam 
bij	de	NVZ,	wat	inhoudt	dat	de	NVZ	een	fijne	
plek is om te werken.

G. (Gerhard) Roeterd
Administrateur

Verantwoordelijk	voor	de	financiële	
administratie (omzetverklaringen, 
contributie).
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INTERN
NVZ-bestuur 
M.P. Bakker Schut (Van Dam Bodegraven) - voorzitter
K. van Gorp (Diversey)
M.F. de Ruiter (Ecolab)
H.M.N. Vossen (Helichem)
E. Dijkshoorn (Henkel Nederland)
J.P. Christy (Kärcher)
B. Tullemans (Procter & Gamble Nederland)
G. Krimp (RB Hygiene Home Netherlands)
T.D.J. Smidts (Unilever Benelux)

NVZ-Nifim
Sectiebestuur
J.P. Christy (Kärcher) - voorzitter 
B. van Gehlen (Alpheios)
K. van Gorp (Diversey)
H.M.N. Vossen (Helichem) 

NVZ Desinfectie-bestuur
Sectiebestuur
R.W. Hoevenaar (Veip) - voorzitter 
C. Suurmeijer (Diversey)
M. de Ruiter (Ecolab)
P. Stienstra (HG International)
B. Roos (Schülke +) 
M. Regnier (RB)

NVZ-Producentengroep
Sectiebestuur
H.M.N. Vossen (Helichem) - voorzitter 
M.P. Bakker Schut (Van Dam Bodegraven) 
C.W.L. Metternich (Spectro) 
H.J.W. Weenink (Senzora) 
R.W. Hoevenaar (Veip) 
R. Richters (Vipack)

Technische Commissie 
P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven) - voorzitter
H. Dosogne (Christeyns)
C. Suurmeijer (Diversey)
W.M.P. Drissen (Alpheios)
J.C. Ferrando (SC Johnson)
R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)
G. Straatman (Helichem)
P.S. Stienstra (HG International)
H.L. Blonk (Senzora)
R. de Boer (Dalli)
J.A.A.M. Rijnvos (RBC Group)
J. VandenBussche (Procter & Gamble)
Y. Dommels (Unilever)

Groepen en commissies NVZ Per 1 januari 2021
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NATIONAAL
Deskundigen overleg Hygiëne Levensmiddelen en hygiënecode-
houders
Healthcare Cleaning Forum
Interclean
Klankbordgroep Consumentenplatform “Waar zit wat in” 
Klankbordgroep Zelfgemaakte Explosieven 
Klankbordgroep Kosteneffectiviteit ZZS emissies
Mengend Nederland
Microplastics werkgroep
Ministerie I&W Stakeholdergroep over microplastic vezels uit 
kleding 
MKB Nederland Milieucommissie 
MKB Nederland Bestuur (M. Bakker Schut namens NVZ)
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen van huishoudelijke toestel-
len (G. Luijkx namens NVZ)
Overheidsklankbordgroep RID/ADR/ADN 
Overheidsklankbordgroep Stoffen/REACH
PGS 15 werkgroep (E. Alders namens Mengend Nederland) 
PGS 31 werkgroep (C. Yu namens Mengend Nederland)
Platform Biociden Bestuur 
Platform Biociden Ledenraad
VNCI Bestuur (M. Bakker Schut namens NVZ) 
VNCI Beleidsgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu  
VNCI Werkgroep Stoffenbeleid 
VNCI Werkgroep Arbeidshygiëne
VNO-NCW Bestuur (Hans Razenberg namens NVZ)
VNO-NCW Werkgroep Stoffen
VNO-NCW Werkgroep Externe Veiligheid  
VNO-NCW Commissie consumentenvraagstukken  

VNO-NCW Stuurgroep Duurzame Productie en Consumptie 
VNO-NCW Werkgroep Milieu, Energie en Verduurzaming

INTERNATIONAAL
A.I.S.E. Advocacy Steering Group 
A.I.S.E. Board (Françoise Van Tiggelen namens de Benelux)
A.I.S.E. Biocides Working Group 
A.I.S.E. CLP Task Forces
A.I.S.E. Communication Steering Group
A.I.S.E. Communication Specialists Network
A.I.S.E. Dangerous Goods Transportation Working Group 
A.I.S.E. Detergent Regulation Working Group
A.I.S.E. Hygiene Communications Task Force
A.I.S.E. Ingredient Messaging Task Force
A.I.S.E. Management Committee
A.I.S.E. Medical Devices Task Force
A.I.S.E. National Associations Committee
A.I.S.E. Packaging Task Force
A.I.S.E. PC&H Steering Group 
A.I.S.E. PC&H Communications Group
A.I.S.E. REACH Implementation Working Group and Task Forces
A.I.S.E. Sustainability Steering Group and related Working Groups 
and Task Forces
A.I.S.E. Volatile Organic Compounds and Indoor Air Quality Wor-
king Group 
Clean Hospitals
e-Bug Partner Working Group
Sepawa-Benelux bestuur
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Alpheios B.V.
Americol B.V.
Amway Nederland Ltd.
BlueSun Consumer Brands B.V.
Burg Azijn B.V.
Center for Testmaterials B.V.
Christeyns B.V.
Cid Lines B.V.
Colgate-Palmolive Nederland B.V.
Dalli de Klok B.V.
Dayes Europe B.V.
Diversey B.V.
Dr. Weigert Nederland B.V.
Dreumex B.V.
Eco Nederland B.V.
Eco-Point International B.V.
Ecolab B.V.
Helichem B.V.
Henkel Nederland B.V.
HG International B.V.
Kersia Benelux
Kärcher B.V.
Kompak Nederland B.V.

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

Tevan B.V.
Thetford B.V.
Topbrands Europe B.V.
Tristar Industries B.V.
Unilever Benelux
Van Dam Bodegraven B.V.
Veip B.V.
Vipack B.V.
Werner & Mertz Benelux sa/nv
ZEP Industries Europa B.V.

Ketenpartners
AAKO
Albert Heijn B.V.
Arxada Benelux B.V.
BASF Belgium Coordination Center
CWS Hygiëne Nederland B.V.
EOC Surfactants
Sirius International B.V.

Ledenlijst
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Ereleden

E.P. Beij
Lid Technische Commissie 
Consumenten 1987-2006, inclusief 
twee perioden als voorzitter, namelijk 
1992-1994 en 2001-2006 

M.L.M. Claassens
Voorzitter Nedefa van 1993-2011 en 
voorzitter Technische Com missie 
Institutionele en Industriële Producten 
van 1988-2011 

J.S. van Dam †
Voorzitter NVZ 1981-1998

G.J. Lichtfus
Lid Technische Commissie 
Consumenten 1985-2005, inclusief 
twee perioden als voorzitter, namelijk 
1990-1992 en 1999-2001

H.J.M. Sinnige
Lid Technische Commissie 
Consumentenproducten van 1986-
2000, en lid van de Technische 
Commissie Institutionele en 
Industriële Producten vanaf 1996

R. van de Straat
Lid Technische Commissie 
Consumenten 1992 - 2014 (waaronder 
voorzitter), lid NVZ bestuur 

J. Verstijnen
Voorzitter NVZ 1998-2004

J.J.M. Schoemaker
Voorzitter NVZ 2004-2016



  030-6921880

  nvz@nvz.nl

   Bezoek- en postadres: 
Arthur van Schendelstraat 600 
3511 MJ Utrecht 

nvz.nl
Colofon

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

Eindredactie: Marita Vaes
Redactie: Marita Vaes, Marten Kops, Lisa Sligting, Chuchu Yu en  
Hans Razenberg
Vormgeving: Suggestie & Illusie

©2022 NVZ, Utrecht
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