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Voorwoord

GEACHTE LEZER
In 2018 vierden we het 70-jarig bestaan van de vereniging met een geslaagde
bijeenkomst in Utrecht. Diverse sprekers maakten ons duidelijk dat er nog
altijd toekomst is voor een branchevereniging. Voorwaarde is wel dat de
vereniging met zijn tijd mee weet te gaan. Voor de NVZ durf ik te stellen dat
dit zeker het geval is. De vereniging doet het goed en vrijwel alle fabrikanten
en importeurs die was-, reinigings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen
op de markt brengen zijn aangesloten als lid. Bas Haring zei in zijn lezing
dat zeep staat voor het verbinden van tegenpolen. Wat dat betreft doet de
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten haar naam eer aan. Al 70 jaar
weet zij partijen te verbinden en ik ben ervan overtuigd dat zij dat ook in de
toekomst zal blijven doen.
In opdracht van de NVZ heeft Bureau KLB in 2018 een onderzoek uitgevoerd
naar de waarde(n) van de vereniging. Zij onderzocht kort gezegd wat leden
en buitenwereld precies ‘hebben’ aan de NVZ. Uit het onderzoek blijkt dat

04

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

“AL 70 JAAR WEET DE
VERENIGING PARTIJEN
TE VERBINDEN EN IK BEN
ERVAN OVERTUIGD DAT ZIJ
DAT OOK IN DE TOEKOMST
ZAL BLIJVEN DOEN”

leden de NVZ als deskundig aanspreekpunt beschouwen waar het onder
werpen betreft rakend aan de thema’s Schoon, Hygiëne en Duurzaam.
Onder de stakeholders die de NVZ kennen, worden deze waarden ook
gewaardeerd en stelt men prijs op het delen van kennis. De NVZ zal de
focus de komende jaren leggen op het nog verder versterken van haar
positie als kennispartner voor stakeholders.
2018 was opnieuw een jaar waarin voor bedrijven weer volop de mogelijkheid was om te groeien. Gedurende het jaar zijn ook de mogelijke gevolgen
van Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven duidelijker geworden. Er dreigt
een harde uittreding en in dat geval kunnen de gevolgen verstrekkend zijn.
Maar ook een zachte uittreding zal de nodige gevolgen voor het Nederlandse
bedrijfsleven met zich meebrengen. In de komende tijd zal hier meer duidelijkheid over gaan komen.
Marc Bakker Schut | voorzitter NVZ
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NVZ – Schoon, Hygiënisch, Duurzaam is de brancheorganisatie voor
alle producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren
en onderhouden van de woon- en werkomgeving. Leden zijn actief op
zowel de consumenten als op de professionele markt. Er zijn secties
binnen de vereniging die zich richten op deelgebieden:
•	professionele reinigingssystemen (NVZ-Nifim)
•	desinfectiemiddelen (NVZ-Desinfectie)
•	producerende leden behorende tot het midden- en kleinbedrijf
(NVZ-Producenten)
De vereniging is in 1948 opgericht om de belangen van de leden te
behartigen bij onder andere de Nederlandse overheid. Inmiddels richt
de NVZ zich ook op de Europese Unie en vele andere wetgevende en
adviserende organen op nationaal en internationaal niveau.

SAMENSTELLING EN DEKKINGSGRAAD
VAN DE VERENIGING
Onze leden zijn:
•	bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de samenstelling
en etikettering volgens de wettelijke voorschriften van was-, reinigings-,
onderhouds-, desinfectie- en bleekmiddelen;
•	bedrijven die reinigingsmachines en toebehoren leveren die op de juiste
wijze moeten worden gebruikt in combinatie met chemische reinigingsmiddelen op de Nederlandse professionele markt.
De NVZ heeft (zeer) grote, middelgrote en kleine leden, 55 in totaal (van
1-1-2018 tot 1-1-2019) en 3 associatieve leden. Ongeveer twee derde
van de leden behoort tot het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. In totaal
dekt de NVZ vrijwel de volledige markt voor consumentenproducten.
Van de omzet in de professionele markt is de dekkingsgraad in chemische
producten meer dan 85% en bij machines circa twee derde van de markt.
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DE NEDERLANDSE MARKT VOOR WASEN REINIGINGSMIDDELEN IN 2018
In dit Jaarbericht leest u een overzicht van de cijfers van de Nederlandse
markt voor was- en reinigingsmiddelen, uitgesplitst naar de consumentenmarkt en professionele markt voor institutionele en industriële reiniging.
Deze cijfers geven inzicht in de trendmatige ontwikkelingen in de markt.

De Nederlandse economie in 2018
In de afgelopen jaren is de Nederlandse economie zich gunstig blijven ontwikkelen. Deze trend heeft zich volgens het Centraal Planbureau (CBP) ook
in 2018 doorgezet met een bbp-groei van 2,6%. Vergeleken met een stijging
van 2,9% in 2017 is de piek van de groei echter achter de rug. Dit blijkt
ook uit het vooruitzicht voor 2019, waar een groei van 2,2% wordt verwacht (figuur 1).
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Omzetcijfers huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen
Hoewel de piek voor de totale Nederlandse economie achter ons ligt, is dit
nog niet het geval voor de stijging in omzet voor huishoudelijke was- en
reinigingsmiddelen (figuur 2): in 2018 een stijging van 2,36%, vergeleken
met een stijging van 2,16% over 2017.
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Hieronder worden de omzetcijfers van een aantal
categorieën toegelicht (wassen, afwassen, schoon
maken 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.).
Opvallend binnen deze categorie is de sterke groei in capsules met vloeibaar
wasmiddel (12,8%) en een daling in de omzet van poedervormige wasmiddelen (-5%). Onder ‘afwassen’ vallen zowel vaatwasmiddelen voor machines
als handafwasmiddelen. De totale stijging ten opzichte van vorig jaar (3%)
is dankzij de sterke stijging in de omzet van machinevaatwasmiddelen
(4,7%), terwijl de omzet van handafwasmiddelen iets is gedaald (-1,6%).
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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 onder andere toiletreinigers, bleekmiddelen en allesreinigers gerekend.
Binnen deze producten is een lichte daling in de omzet van bleekmiddelen
te zien (-0,6%) en een lichte stijging in (overige) toiletreinigers (1,6%) en
allesreinigers (0,8%). Onder ‘onderhouden’ vallen zowel luchtverfrissers als
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onderhoudsmiddelen voor hout, leer en dergelijke. Binnen deze categorie is
een lichte daling in de omzet van onderhoudsmiddelen (-0,6%) en een lichte
stijging in de omzet van luchtverfrissers (0,6%) te zien.
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Figuur 4. Omzetcijfers schoonmaken en onderhouden

Consumenten kiezen vaker voor gebruiksgemak
In tijden waarin het economisch goed gaat, kiezen consumenten over het
algemeen vaker voor hoogwaardige producten. Deze trend is ook te zien
in huishoudelijke wasmiddelen, waar vaker gekozen wordt voor capsules.
Het gebruiksgemak van het niet hoeven doseren wordt dan verkozen boven
de vaak hogere prijs. Maar ook binnen de allesreiniger-productcategorie is
deze trend waarneembaar, waar vaker wordt gekozen voor kant-en-klare
sprayflacons boven de vaak goedkopere reinigers die verdund moeten
worden voor gebruik. Bron: Euromonitor februari 2019

Professionele markt
De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ bij haar leden
van de secties NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden
geëxtrapoleerd naar het niveau van de totale Nederlandse institutionele
en industriële markt voor reiniging- en desinfectiemiddelen. 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
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sanitaironderhoud, keukenhygiëne (inclusief vaatwasmiddelen) en persoonlijke hygiëne. Belangrijke afnemers in de institutionele en industriële markt
zijn onder meer: kantoren, onderwijsinstellingen, horeca, catering, instelling
voor gezondheidszorg, textielwasserijen, de voedingsmiddelenindustrie en
de landbouw.

Totaal desinfectiemiddelen
32

120

30

115

28
121,2 miljoen

125

110
105
100

14

15

16

17

18

30,1 miljoen

Totaal institutionele reinigingsmiddelen

26
24
22

14

15

16

17

18

Omzet (miljoen Euro)

Omzet (miljoen Euro)

Trends machines
De recente positieve ontwikkelingen in het algemeen in de Nederlandse
economie vertalen zich ook naar groei in omzet bij onze leden. Het investeringsklimaat is positief en we zien ook een inhaalslag op de investeringen
in nieuwe materialen en installaties.
Daarnaast geeft dit ook ruimte voor extra stappen naar meer duurzame
oplossingen op alle vlakken die doorgaans ook een positieve omzet en
marge groei laten zien.
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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
 e NVZ werkt met haar partners aan initiatieven die hygiëne vergroten.
• D
• De NVZ stelt duurzaamheid centraal.
 e NVZ gaat namens de branche in gesprek met overheid, NGO’s, politiek
• D
en media over een hygiënische, schone en duurzame leefomgeving.
 e NVZ informeert, betrekt en ondersteunt haar leden actief ten aanzien
• D
van wet- en regelgeving en vrijwillige initiatieven.
 e NVZ informeert een breed publiek over het verantwoord en veilig om
• D
gaan met onze producten.
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Structuur NVZ-groepen
ALV
Bestuur
Bureau

Expertwerkgroepen
Producenten

Nifim-bestuur

Beleidscommissie

NVZ Desinfectie

Technische commissie

PIJLERS VAN DE NVZ
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
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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Strategie

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

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.

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
goede contacten te behouden met deze stakeholders.
Ook de belangrijkste functies van de NVZ zijn onder de drie pijlers samen te
vatten, zie afbeelding op volgende pagina.
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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

Toelichting 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
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LEDENONDERSTEUNING
Individuele dienstverlening
Het NVZ-bureau is voor alle leden bereikbaar voor bijvoorbeeld vragen over
wet- en regelgeving. Veel leden maken hier dankbaar gebruik van. Dankzij
de parate kennis en goede (inter)nationale contacten van het bureau, is het
merendeel van de vragen binnen één werkdag te beantwoorden.
De NVZ staat leden geregeld bij als sprake is van een geschil met inspectiediensten. Dankzij de goede contacten die de NVZ heeft met deze partijen
kan de situatie snel besproken worden. Samen met het bedrijf, de inspecteur
en eventuele andere relevante partijen kan het geschil in de meeste gevallen naar ieders tevredenheid worden opgelost.

TRANSPORT EN OPSLAG
Nieuwe indelingscriteria voor corrosieve mengsels opgenomen in ADR 2019
In 2016-2017 heeft de NVZ een actieve rol gespeeld in het realiseren van
wijzigingen aan de transportwetgeving voor gevaarlijke stoffen. Hierbij ging
het specifiek over de criteria voor het vaststellen van de transportindeling
van mogelijke corrosieve mengsels. In de ‘oude’ situatie moesten mengsels
namelijk onnodig vaak in een zware transportklasse ingedeeld worden, wat
hoge transportkosten met zich meebracht. Mede dankzij de inspanning van
de NVZ is in 2017 de overkoepelende UN-wetgeving voor transport van
gevaarlijke stoffen is gewijzigd en zijn nieuwe indelingscriteria voor mogelijk
corrosieve mengsels geïntroduceerd. In 2018 kwam er nog een vervolg: de
opname van deze wijzigingen in de transportwetgeving die in Europa van
kracht is. Aangezien de meeste producten van NVZ-leden via de weg
worden vervoerd, was de belangrijkste wetgeving het ADR over het transport
van gevaarlijke stoffen over de weg. Inmiddels is ook deze stap afgerond,
en zijn in het ‘ADR 2019’ de nieuwe wijzigingen opgenomen.
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DESINFECTIEMIDDELEN EN VERMEENDE
(ANTIBIOTICA)RESISTENTIE
In december 2016 heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht met
de titel ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’ (GR-rapport). Het rapport
concludeert, in overeenstemming met NVZ-bevindingen, dat er geen
verband is tussen het gebruik van desinfectiemiddelen en het ontstaan van
antibioticaresistentie. De NVZ heeft een algemeen standpunt en een specifieke reactie op het GR-rapport gepubliceerd die ook door leden gebruikt
worden. Het Ctgb gebruikt het GR-rapport als onderbouwing voor het
opnemen van een zin over resistentiemanagement in biocidetoelatingen.
Na gesprekken op directieniveau en beleidsniveau en briefwisselingen, blijft
het Ctgb vasthouden aan zijn interpretatie van ‘resistentie’ wat feitelijk ‘
verminderde gevoeligheid’ is. Het Ctgb heeft wel aangegeven dat hij de
NVZ onvoldoende betrokken heeft bij dit soort beleidsbeslissingen over toelatingen en dat in het vervolg het Ctgb een jaarlijks Bestuurlijk Overleg zal
initiëren. Ook is de NVZ uitgenodigd om informeler overleg te voeren met
Ctgb over knelpunten die zij ervaart met het uitvoeren van Nederlands
biocidenbeleid.
Het ministerie van VWS is de hoofdaanvrager geweest van het GR-rapport
en I&W medeaanvrager. Na gesprekken met beide ministeries is gebleken dat
er op de korte termijn wordt ingezet op het informeren van professionele
gebruikers. De ministeries zijn geattendeerd op de NVZ-brochure
‘Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen’. Voor de lange termijn wordt
nog beleid ontwikkeld.

DUURZAAM VERPAKKEN
De NVZ heeft samen met de NCV in 2017 de Brancheplan Implementatie
Stuurgroep (BIS) opgericht om de implementatie van het Brancheplan
Duurzaam Verpakken door de leden van beide verenigingen te ondersteunen.
Deze is in 2018 verdergegaan en in 2018 is, samen met de NAV, een werksessie met de leden van alle drie de verenigingen, een verpakkingsleverancier
en verpakkingsdeskundigen georganiseerd. De focus van deze werksessie
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lag op het verbeteren van de algemene duurzaamheid van verschillende
soorten verpakkingen. Deze werksessie leidde tot goede inzichten voor
zowel leden als de branche. Een verslag van deze werksessie is op aanvraag
beschikbaar.
Het eerste brancheplan duurzaam verpakken is in 2018 op zijn einde
gelopen en hiervoor heeft een eindmonitoring plaatsgevonden. Omdat er
ook is besloten om een tweede brancheplan duurzaam verpakken voor
2019-2022 te maken, dient deze eindmonitoring als een uitgangspunt voor
het tweede brancheplan.
Op het gebied van kunststof verpakkingen is de A.I.S.E. met een vrijwillig
initiatief gekomen. Omdat het wenselijk is een nationaal brancheplan af te
stemmen op wat er op Europees niveau gebeurt, heeft de NVZ besloten om
deze keer geen gezamenlijk brancheplan op te stellen.

OMGAAN MET HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IN DE PRAKTIJK
Al sinds jaar en dag heeft de NVZ een handboek over het omgaan met veiligheidsinformatiebladen in de praktijk. Voorheen heette deze uitgave ‘Aan de
slag met het Vib’, die in fysieke vorm aan te schaffen was via een externe
uitgever, en in digitale vorm ter beschikking stond voor NVZ-leden. Dit boek
ligt nog bij menig opsteller van Vib’s op het bureau. In 2018 is de uitgave
volledig geüpdatet en in lijn gebracht met de huidige stand van zaken.
Het is in een nieuw jasje gehesen en heeft een nieuwe naam gekregen:
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de Praktijk. Het doel van het
handboek is hetzelfde gebleven: het op een heldere manier uitleg geven
over het veiligheidsinformatieblad, voor zowel opstellers als ontvangers van
Vib’s voor mengsels. De digitale versie van deze uitgave is nu voor eenieder
beschikbaar gesteld via de website van de NVZ en leden hebben allen een
gratis gedrukte uitgave toegestuurd gekregen. Naast de vele hard copies
die zijn uitgereikt, is de brochure inmiddels 610 keer gedownload vanaf
nvz.nl.
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NVZ BROCHURE: VERSTANDIG GEBRUIK
DESINFECTIEMIDDELEN
Hygiëne is een belangrijke voorwaarde voor een lang en vooral gezond
leven. In de meeste gevallen is het correct en grondig reinigen het enige
wat men voor een goede hygiëne moet doen. Echter, in bepaalde situaties
is het gebruik van desinfectiemiddelen noodzakelijk om de vereiste hygiëne
te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn een goede infectiepreventie in de
zorg, het waarborgen van de voedselveiligheid en het tegengaan van dierziekten in de veeteelt. Ook in ons eigen huishouden zijn soms desinfectiemiddelen nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een infectieziekte
is die gepaard gaat met braken en/of diarree, en vooral wanneer er risicogroepen zoals baby’s en ouderen aanwezig zijn. In alle bovengenoemde
situaties is het belangrijk dat een desinfectiemiddel verstandig wordt
gebruikt zodat deze optimaal werkzaam en veilig is. De NVZ heeft in 2018
de brochure ‘Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen’ opgesteld die
handvatten geeft voor het verstandig gebruiken van desinfectiemiddelen,
het wettelijke kader schetst en uitlegt wat resistentie eigenlijk betekent. De
brochure is te downloaden op de website van de NVZ (https://www.nvz.nl/
over-de-nvz/downloads/uitgaven). ‘Verstandig gebruik van desinfectie
middelen is inmiddels 420 keer gedownload.

NVZ-BROCHURE: SLIM EN SCHOON
In de nieuwe uitgave ‘Slim en Schoon’ heeft de NVZ een uitgave uitgebracht
over het maatschappelijk nut van mechanische schoonmaaksystemen
(machines). De uitgave heeft als primair doel het bijdragen aan het positief
imago van de was- en reinigingsmiddelenbranche. Machines brengen ons
efficiëntie, hygiëne en een zeer schoon resultaat. De uitgave dient daarnaast
als hulpmiddel voor bedrijven die een machine willen gaan aanschaffen.
Ook stimuleert de uitgave een veilig gebruik van machines, en besteedt zij
aandacht aan innovaties. De uitgave is digitaal beschikbaar via de website
van de NVZ (https://www.nvz.nl/over-de-nvz/downloads/uitgaven). In 2018
werd de uitgave ‘Slim en Schoon’ 705 keer gedownload.
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NVZ-BROCHURE: HYGIËNE TIJDENS
HET MELKPROCES
Eind 2017 heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de branche
vereniging van de Nederlandse zuivelindustrie, de NVZ benaderd omdat de
NZO en haar leden constateren dat er te veel thermofiele bacteriën/bacteriesporen worden teruggevonden in de melk. Hierop is een aantal overleggen
geweest om de problematiek in kaart te brengen en het bleek dat met
name bij melkveehouders een aantal zaken op het gebied van hygiëne vaak
de oorzaken zijn van deze bacteriën/bacteriesporen. Hierop is een werkgroep
opgericht, met NVZ-leden en NZO, om een brochure te maken die de melkveehouder informeert hoe hij/zij de hygiëne binnen een melkstal in orde
krijgt. Dit heeft geleid tot de brochure ‘Hygiëne tijdens het melkproces’.
De uitgave is te downloaden via de website van de NVZ (https://www.nvz.
nl/over-de-nvz/downloads/uitgaven).

NIEUWE NOTIFICATIEPROCEDURE CLP
In 2018 is veel te doen geweest over de nieuwe Bijlage VIII van CLP
gepubliceerd, dat wijzigingen brengt in de verplichting om gegevens over
gevaarlijke producten te melden (notificeren) bij de antigifcentra in alle
landen waar het product op de markt is. Het primaire doel van de wijzigingen
aan deze meldingsverplichting was het versimpelen van de procedure: elk
antigifcentrum heeft momenteel een eigen uniek systeem voor het melden
van de informatie, en de informatie die aangeleverd dient te worden verschilt ook per land. Met de nieuwe procedure kan deze informatie dan ook
via één portal aangemeld worden voor meerdere landen. Echter zijn er ook
elementen aan de nieuwe situatie waar bedrijven al vroeg rekening mee
moeten houden. Zo moet bijvoorbeeld een extra code op de verpakking
worden aangebracht: een Unique Formulation Identifier (UFI). De aan te
leveren informatie wordt daarnaast een stuk uitgebreider dan momenteel
bij veel antigifcentra gevraagd wordt. De eerste deadline voor het moeten
toepassen van de nieuwe notificatieprocedure nadert snel: januari 2020
voor (nieuwe) consumentenproducten. In 2018 is vanuit NVZ Academy
daarom een bijeenkomst georganiseerd waarin de nieuwe notificatie
procedure nader is toegelicht. Er kon echter niet in detail getreden worden
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tijdens de bijeenkomst, aangezien nog veel zaken onduidelijk en onzeker
zijn. In 2019 zal dan ook een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd,
zodra alle details beschikbaar zijn. In de tussentijd zal de NVZ via de A.I.S.E.
blijven proberen om de deadlines met een jaar uit te stellen.

NVZ ACADEMY: PRAKTISCHE HULP BIJ
NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING
Cursussen over de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn
voor het procederen, op de markt brengen en opslaan van was- en reinigingsmiddelen zijn nog altijd erg in trek bij NVZ leden. Onder de koepel
‘NVZ Academy’ worden dan ook verschillende keren per jaar cursussen
georganiseerd waarin, toegespitst op de relevantie voor leden, praktische
informatie wordt gegeven over het voldoen aan wet- en regelgeving. In
2018 was met name de bijeenkomst over de nieuwe notificatieprocedure
populair. Daarnaast maakte in 2018 een recordaantal leden gebruik van de
mogelijkheid een in company cursus te krijgen.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN
MICROPLASTICS?
Het probleem van plastic afval in zee is al een aantal jaren onderwerp van
wetenschappelijke discussie en publiek debat. In 2018 is de media-aandacht
over dit onderwerp wederom toegenomen. Was- en reinigingsmiddelen
worden in de media vaak opgenomen als (hetzij kleine) bron van de zogenaamde primaire microplastics. Vanuit de NVZ is dit onderwerp daarom op
de voet gevolgd. De discussies gingen in 2018 met name over de introductie
van een formele restrictie op het gebruik van ‘bewust toegevoegde’ microplastics, via de REACH wetgeving. De NVZ en A.I.S.E. waren hierbij met
name waakzaam op de definitie van microplastics die in de restrictie wordt
gehanteerd. Hierbij is ook regelmatig contact met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (I&W) die vanuit Nederland dit dossier coördineert. Inmiddels ligt er een concreet voorstel voor een restrictie, maar zal de
impact ervan (zowel voor de industrie als de toegevoegde waarde voor het
milieu) nog moeten worden onderzocht. Het ligt echter vast dat de restrictie
in 2019 nog gepubliceerd zal worden.
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CONTACT MET STAKEHOLDERS
Een belangrijke taak van het NVZ-bureau is het onderhouden en uitbreiden
van de belangrijkste stakeholders die ons kunnen helpen onze inspanningen
tot een succes te brengen. Zo is er regelmatig contact met organisaties als
het LCHV, RIVM, NVMM, VHIG. Ook zijn er veel contacten met branche
organisaties zoals OSB, SVS en de VNCI. Daarnaast is frequent contact met
inspecties waaronder ILT, NVWA, ISZW en IGJ.
GS1 is de organisatie achter het barcodesysteem. GS1 is op verzoek van de
retail bezig om de gegevens achter de barcode uit te breiden met ‘gevaarlijke
stoffen’. Met gevaarlijke stoffen wordt door GS1 producten bedoeld die
een CLP- en/of ADR-indeling hebben. Naast de uitbreiding van de informatie
over gevaarlijke stoffen zal GS1, ook op verzoek van de retail, tevens een
controlestap inbouwen van de bijbehorende Vib’s. De NVZ is in overleg
geweest om ervoor te zorgen dat de gevraagde informatie nuttig en noodzakelijk is voor de ontvangende partij om onnodige administratieve lasten
te voorkomen. Hiernaast voorziet de NVZ ook in deskundigheid rondom
wettelijke verplichtingen.
De NVZ heeft op de Interclean 2018 een stand gehad om over haar activiteiten te communiceren, zoals het Hygiëneforum en verschillende NVZuitgaven over schoon, hygiënisch en duurzaam. Daarnaast is de NVZ actief
betrokken bij het Healthcare Cleaning Forum dat gelijktijdig plaatsvond. Het
Healthcare Cleaning Forum is bedoeld om het belang van een goede
hygiëne voor zowel zorginstellingen als patiënten te onderstrepen.
Tot slot heeft de NVZ op uitnodiging van het Europees chemicaliënagentschap (ECHA) een presentatie gegeven over de visie vanuit het MKB op de
blootstellingsbeoordelingstesten voor consumenten.
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CONTACT MET LEDEN
Vanuit het bureau worden op regelmatige basis leden van de NVZ bezocht.
Bijvoorbeeld voor het geven van een in company cursus wetgeving, maar
ook om wederzijdse ontwikkelingen te delen. Zo blijft het NVZ-bureau op
de hoogte van wat er speelt in de praktijk en kan het deze informatie meenemen naar contacten en bijeenkomsten met externe stakeholders. In 2018
is ruim 50% van het NVZ-ledenbestand bezocht.

JAARVERGADERING NVZ, NCV EN NAV 2018
‘VERTROUWEN IN VEILIGHEID’
Op 12 april 2018 organiseerden de Nederlandse Cosmetica Vereniging
(NCV), de branchevereniging voor was- en reinigingsmiddelen (NVZ |
Schoon, Hygiënisch, Duurzaam) en de Nederlandse Aerosol Vereniging
(NAV) hun gezamenlijke jaarvergadering. Eerst kwamen de leden van de
afzonderlijke verenigingen bij elkaar voor hun Algemene Ledenvergadering;
hierna ging de themabijeenkomst van start. Dit middagprogramma werd
begeleid door dagvoorzitter Dick Jung.
Cosmetica- en schoonmaakproducten die in de schappen liggen zijn wetenschappelijk bewezen veilig – waarom kan de wetenschap de consument
hier niet altijd van overtuigen, en waarom hunkeren consumenten alsnog
naar een wereld ‘zonder chemie’?
Met het thema ‘Vertrouwen in veiligheid’ beoogden de brancheverenigingen, om hun leden en stakeholders inzicht te geven in de factoren die van
invloed zijn op het consumentenvertrouwen én hen strategieën te bieden
om dat consumentenvertrouwen positief te beïnvloeden. De verenigingen
hebben gekozen voor sprekers aan wiens mening politici en beleidsmakers
veel belang hechten.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst had Motivaction in opdracht van de
NCV en NVZ onderzoek naar het consumentenvertrouwen in cosmetica en
was- en reinigingsmiddelen uitgevoerd. De studie was min of meer gelijk
van opzet als een eerder in 2005 uitgevoerde studie. Ook dit keer leidde
de studie tot verrassende resultaten die leidden tot interessante beschou-
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wingen door dagvoorzitter en publiek. Dick Jung stelde vast: ‘veilig zijn en
veilig voelen zijn twee heel verschillende dingen’. Meer over dit onderzoek
leest u onder het volgende kopje.

Columniste en microbioloog Rosanne Hertzberger beet het spits af. Zij vertelde
het publiek over de huidige behoefte van consumenten aan ‘natuur
producten’ of ‘ambachtelijke producten’. De voedingsmiddelen die u in de
schappen vindt staan bol van deze termen, maar ook in cosmeticawinkels
worden veel ‘natuurlijke producten’ aangeboden. Fabrikanten voegen zich
hiermee naar de behoefte van de klant, maar in wezen zijn deze veilige en
innovatieve producten een resultaat van biotechnologie. De fabrikant voedt
hiermee volgens Hertzberger de techno- en chemofobie van de consument.
Zij is van mening dat als we andere namen verzinnen voor biotechnologische
processen en ingrediënten, we daarmee een negatief beeld van de ‘chemie’
in stand houden. Terwijl de chemie het nu juist mogelijk maakt om veilige
en innovatieve producten op de markt te brengen.
Hertzberger stelt dat hoe mensen veiligheid beoordelen, sterk afhankelijk
is van cultuur, vertrouwen in het systeem en context. Eigenlijk gaat het
meestal niet over het daadwerkelijke stofje in een product. Het winnen van
consumentenvertrouwen is daarmee ingewikkeld, maar wat we hoe dan
ook moeten doen volgens Hertzberger, is het blijven benoemen van het
beestje bij zijn naam, in plaats van het voeden van die irreële angst voor
chemie.
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Tweede spreekster, Marion van Deurzen, werkzaam als Regulatory Affairs
Manager Personal Care Europe voor Unilever, is van mening dat bedrijven
hun industriële karakter niet zouden moeten verbergen, als antwoord op
de vraag van consumenten naar ‘natuurlijk’. Dat betekent dat claims op
producten helder moeten zijn. En informatie over de samenstelling van producten moet transparant en toegankelijk gebracht worden. Dat is waarom
Unilever ‘Wat zit er in onze producten’ heeft gebouwd: een website waarop
consumenten precies kunnen zien welke ingrediënten er in hun producten
zijn gebruikt. Maar ook geeft de website begrijpelijke uitleg van de functie
van de ingrediënten. Van Deurzen is er dan ook voorstander van om blijvend
de dialoog aan te gaan met de consument, om vertrouwen te winnen.
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Derde spreekster is Danielle Timmermans, hoogleraar aan de UVA met een
verhaal over ‘Risicoperceptie van productveiligheid’. Zij stelt vast dat consumenten zich regelmatig zorgen maken om de veiligheid van producten die
door wetenschappelijk experts als veilig worden beschouwd. Het probleem
is dus dat de wetenschap er niet in slaagt om de consument met haar argumenten te overtuigen. Timmermans onderscheidt drie typen risicobeoordeling: risico via ratio, risico als gevoel en risico als morele waarde. En met alle
drie moet rekening gehouden worden. Hoe kun je dan het beste communiceren over risico’s? Wees niet betuttelend; wel realistisch en consistent.

Tenslotte geeft Ine Buuron van VeiligheidNL een presentatie waarin zij
onder meer vertelt over het platform ‘Waarzitwatin.nl’. VeiligheidNL heeft
dit platform in samenwerking met het RIVM opgericht in opdracht van het
ministerie van VWS. Buuron geeft aan waarmee bedrijven bij de communicatie over productveiligheid, rekening mee zouden moeten houden: 1. Bied
handelsperspectief 2. Communiceer op positieve toon 3. Haak in op life
events (bijvoorbeeld kinderen die naar school of op kamers gaan) 4. Vraag
om inzet van de sociale omgeving 5. Stimuleer het delen van kennis.
De NCV, NVZ en NAV kijken terug op een inspirerende bijeenkomst en zijn
van plan het Motivaction onderzoek en de input van de sprekers verder te
bespreken met de leden, om te bepalen wat we zelf als industrie kunnen
doen in het herstellen van het vertrouwen in veiligheid bij consumenten.

31

Activiteiten 2018

32

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

CONSUMENTENVERTROUWEN 2018 IN WASEN SCHOONMAAKMIDDELEN
In opdracht van de NVZ deed Motivaction het afgelopen jaar onderzoek
naar het vertrouwen van consumenten in was- en reinigingsproducten.
Een gedeelte van de vragen was geïnspireerd op veel breder onderzoek
van de A.I.S.E. Dit om te onderzoeken of de selecte groep Nederlandse
respondenten die de A.I.S.E. heeft gebruikt representatief is voor Nederland. Dit bleek het geval te zijn.
De resultaten van het Motivaction onderzoek werden ook vergeleken
met de resultaten van het in 2005 uitgevoerde onderzoek door bureau
Trendbox (*). Ook dit onderzoek vond plaats in opdracht van de NVZ
en ging over het vertrouwen in en de risicoperceptie ten aanzien van
producten voor was- en schoonmaakmiddelen.
Onderstaand leest u de belangrijkste conclusies van het consumenten
onderzoek door Motivaction in 2018.
•	Bij was- en schoonmaakmiddelen staat prijs in 2018 op de eerste plaats
als het gaat om aspecten waar men op let bij de aankoop. Werking staat
op plek twee, gevolgd door gebruiksgemak. In vergelijking met 2005 is
veilig voor de gezondheid uit de top drie verdwenen: dat is ook hier denkelijk minder belangrijk of meer een vanzelfsprekende randvoorwaardelijk
geworden.
•	Zes op de tien Nederlanders denken echter toch wel eens na over veiligheid van was- en schoonmaakmiddelen. Met een weliswaar iets andere
vraagstelling was dat in 2005 echter nog zo’n twintig procent meer.
De frequentie waarmee men hierover nadenkt, is daarbij ook nog eens
gedaald.
•	De aanleiding tot deze gedachten over veiligheid is zeer divers, en varieert
van bepaalde informatie op de verpakking en negatieve berichtgeving
in de media via het ontbreken van een 100% veiligheid garantie tot aan
eigen gebruikservaringen.
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•	Zeven op de tien Nederlanders leest soms of altijd de informatie op
de verpakking van was- en schoonmaakmiddelen. Vergeleken met 2005
(82%) is er ook hier sprake van een daling. Men leest dan overigens met
name de gebruiksaanwijzing en de instructie ten aanzien van de dosering,
veel meer dan de informatie of de pictogrammen over veiligheid. De
mate waarin men gebruiksinstructies volgt of het oordeel over de duidelijkheid van de informatie op de verpakking wijkt nauwelijks af van wat in
2005 werd vastgesteld.
•	De reputatie van was- en schoonmaakmiddelen als het gaat om
gezondheid is goed, maar indicatief iets minder dan in 2005. Destijds
meende 64% dat er bij normaal gebruik geen gezondheidsrisico’s zijn,
nu is dat 56%.
•	Als het gaat om de mogelijke schadelijkheid voor het milieu is het beeld
minder positief, maar is het in vergelijking met 2005 toch zeer fors verbeterd. Destijds meende ruim tweederde van de Nederlanders (69%) dat
dit soort producten bij normaal gebruik toch schadelijk voor het milieu
zouden kunnen zijn, nu is die groep (33%) meer dan gehalveerd.
•	Ondanks die positieve teneur denkt slechts zo’n vijftien procent dat de
producenten van dit soort producten duurzaamheid hoog in het vaandel
hebben staan. Eén op de drie, een veel grotere groep dus, denkt evenals
bij cosmetica juist het tegenovergestelde.
•	Al met al is de relevantie van het aspect veiligheid (en de onschadelijkheid) van producten op het gebied van was- en schoonmaakmiddelen
sinds 2005 weliswaar afgenomen, maar is het imago in relatie tot
eventuele gezondheidsrisico’s nog niet verbeterd. Dat geldt wel, en zelfs
in sterke mate, voor de milieuveiligheid: die is er in de perceptie van de
consument sterk op vooruit gegaan.
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DUURZAAM 2018
Op 23 mei 2018 organiseerde de NVZ in samenwerking met de NCV en
NAV voor de derde keer de jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst: Duurzaam
2018. Willem-Henk Streekstra trapte de bijeenkomst af met een uitleg
over de Europese Plastic Strategy. Daarnaast stonden op het programma
onder andere de uitdagingen en oplossingen rondom vochtige doekjes, de
toekomst van duurzaam verpakken en het Afvalfonds Verpakkingen over de
wettelijke definities van een verpakking.
Ook is er in parallelle sessies gesproken over de duurzaamheidsstrategie
voor de Personal & Home Care-sector. Wat gebeurt er allemaal aan
duurzaamheid binnen de branche, wordt dat voldoende gezien door de
doelgroepen? En wat kunnen de brancheorganisaties hierin betekenen en
verbeteren?
Een van de uitkomsten was dat de brancheorganisaties meer van zich mogen
laten horen, meer openheid over de activiteiten creëren en aan kennis
deling werken. Marketeer Bart Brüggenwirth sloot de bijeenkomst af met
een presentatie over het grensvlak tussen uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid en het creëren van marktkansen. De NVZ kijkt terug op een
succesvolle dag met veel variatie in het programma.
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‘ZEEP IN HET ZONNETJE’
NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam
vierde 70-jarig bestaan met boeiende bijeenkomst
Op 8 november 2018 vierde de NVZ haar 70-jarig jubileum in het
Van den Valk Hotel Utrecht. De dag werd gestart met de ledenbijeenkomst
en ging over in een bijeenkomst waarvoor ook externe stakeholders waren
uitgenodigd.
Dagvoorzitter en NCV-directeur Ronald van Welie daagde de deelnemers
uit om na te gaan welke figuur uit de Fabeltjeskrant zij associeerden met de
NVZ als branchevereniging. Het merendeel van de aanwezigen koos voor de
gebroeders bever als hardwerkende personen. Ook werd de wijze meneer
de uil genoemd.
De NVZ had gekozen voor een heel uiteenlopende set sprekers, om het
programma inhoudelijk sterk te maken, zonder alleen maar zwaar te zijn.
Volksfilosoof Bas Haring trapte af.

37

Activiteiten 2018

Sprekers
Professor Dr. Bas Haring
Volksfilosoof prof. dr. Bas Haring is erin bedreven
‘het zware luchtig te maken en het luchtige zwaar’
te maken. Als hij abstract naar zeep kijkt, is het een
alledaags onderwerp. Maar als je kijkt naar het feit dat
zeep tegenpolen met elkaar verbindt, en dat zeep als
omhulsel van een DNA-molecuul het begin van het leven
is, is zeep daarmee van levensbelang. Ook van een
branchevereniging ziet Bas Haring het belang: naast
het feit dat een gezamenlijke woordvoerder bijzonder
efficiënt is, is het voor bedrijven handig om nooit echt
de schuld te krijgen, omdat gewezen kan worden naar
de branchevereniging die zelf nooit als schuldige wordt
aangewezen.
Directeur MKB-Nederland Leendert-Jan Visser
Leendert-Jan Visser gaat als tweede spreker in op de
issues die een branchevereniging deelt met politiek Den
Haag. Tegenwoordig gaat alles samen, zo neemt het
kabinet beslissingen in samenspraak met ondernemend
Nederland. De bedrijven hebben nu een actieve rol in
het formuleren van antwoorden op politieke vraagstukken die spelen. De heer Visser geeft aan wat de
kenmerken zijn van een organisatie 1.0, 2.0 en 3.0. Uit
het publiek komt de vraag tot welke categorie de NVZ
behoort; de heer Visser herkent in de NVZ de meeste
kenmerken van een organisatie 3.0. Actief, interactief
en voorlopend op diverse zaken.
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Directeur onderzoeksbureau KLB Kees Le Blansch
In opdracht van de NVZ heeft KLB een onderzoek
uitgevoerd naar de waarde(n) van de vereniging. Zij
onderzocht kort gezegd wat leden en buitenwereld
precies ‘hebben’ aan de NVZ. Uit het onderzoek blijkt
dat leden de NVZ als deskundig aanspreekpunt
beschouwen waar het onderwerpen betreft rakend aan
de thema’s Schoon, Hygiëne en Duurzaam. Onder de
stakeholders die de NVZ kennen, worden deze waarden
ook gewaardeerd en stelt men prijs op het delen van
kennis. De NVZ zal de focus de komende jaren leggen
op het nog verder versterken van haar positie als
kennispartner voor stakeholders. Meer over het onderzoek van Kees Le Blansch leest u onderstaand.

Tot slot
In de skylounge van het hotel met schitterend uitzicht over Utrecht werd
afgesloten met een drankje en hapje, gevolgd door een dinerbuffet. De
gasten kregen allen een jubileumbundel mee naar huis, hierin bevinden
zich 5 NVZ-uitgaven die zich alle toespitsen op een facet van de thema’s
Schoon, Hygiënisch, Duurzaam.
De NVZ kijkt terug op een goed bezochte, feestelijke en inhoudelijk sterke
jubileumbijeenkomst. Zij dankt de sprekers, haar leden en iedereen die
heeft bijgedragen aan deze fantastische dag!
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ONDERZOEK NAAR DE WAARDE(N) VAN DE NVZ
In 2018 bestond de NVZ 70 jaar. Een mooi moment om een balans op te
maken: hoe doen we het als branchevereniging? Zien de leden de vereniging
als concrete toegevoegde waarde? En hoe staat het met de in 2015 vastgestelde waarden (Schoon, Hygiënisch, Duurzaam): staat de NVZ inmiddels
bekend als kenniscentrum over deze waarden bij relevante stakeholders?
In opdracht van de NVZ heeft Bureau KLB heeft als externe, onafhankelijke
partij onderzoek gedaan naar deze vragen. Het onderzoek bestond uit twee
fasen: fase 1 gericht op hoe de leden naar de waarde(n) van de vereniging
kijken, en fase 2 gericht op hoe externen naar de waarde(n) van de vereniging
kijken. De resultaten van het onderzoek zijn tijdens de jubileumbijeenkomst
op 8 november 2018 met de leden gedeeld.

Resultaten interne onderzoek
Het bureau is trots op de betrokkenheid van NVZ leden aan het interne
onderzoek: 85% van de leden hebben op de enquête gereageerd. Uit de
respons blijkt dat de leden een grote waardering voor het bureau hebben.
Met name de klassieke taken van de NVZ worden goed beoordeeld: het
bieden van actieve hulp bij naleving van de regelgeving en belangen
behartiging en Nederland en de EU. Ook wordt het bureau beschouwd als
deskundig aanspreekpunt betreffende de thema’s Schoon, Hygiënisch en
Duurzaam. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en is er vanuit de leden
een wens en mandaat voor de vereniging in zijn geheel (de leden en het
bureau) om de waarden meer uit te dragen.
NVZ leden over eigen vereniging
Belang en waardering 'klassieke' taken branchevereniging
Belang van deze taak
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50%

75%

Waardering uitvoering NVZ
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Bieden van handvatten
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Actieve hulp bij
naleving regelgeving
Belangenbehartiging in
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40

6 of 7

8 en hoger

50%

75%

100%

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Resultaten externe onderzoek
Tijdens het externe onderzoek stonden drie primaire vragen centraal: wie
zijn potentiële waarden- en kennispartners, en (hoe) kennen zij NVZ? Wat
zijn hun belangen bij, en opvattingen over, de waarden schoon, hygiënisch
en duurzaam? En wat is de gewenste bijdrage van de NVZ aan de realisatie
van deze waarden? Ook tijdens deze fase was er sprake van een goede
respons, zelfs vanuit de hoek van belanghebbenden die nog niet goed
bekend zijn met de NVZ.
Uit de resultaten bleek dat bij veel van deze partijen er vraagstukken spelen
op het gebied van de waarden. Na de ‘rebranding’ van de NVZ in 2015
hebben veel van deze waarden- en kennispartners recent kennisgemaakt
met de NVZ. Het merendeel verwelkomt de bijdragen van de NVZ in het
bevorderen van de bewustwording en waardering van de waarden, alsmede
de inbreng van kennis en instrumenten om de waarden te bereiken. Ook
hier is echter een taak weggelegd voor de NVZ: zij zal beter en meer bekend
moeten komen te staan op het gebied van de waarden.
Respons van 'waardenpartners'
Hoe belangrijk zijn de volgende waarden binnen uw organsatie, uw sector,
uw werkgebied of bij uw doelgroepen?
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Activiteiten 2018

Vervolgstappen
In 2019 zal de NVZ invulling gaan geven aan de resultaten van het onder
zoek. Het bestuur zal zich gaan buigen over het vaststellen van concrete
acties om de in 2015 gekozen strategie te versterken. Het doel is duidelijk:
er zal meer en beter gewerkt moeten worden aan de bekendheid van de
NVZ en haar kennis op het gebied van de waarden. Een verbetering op
dit gebied geeft de vereniging de kans haar netwerk en relevantie uit te
breiden, waardoor de strategie beter uitgedragen kan worden: het invullen
van de rol als kenniscentrum en het verbeteren van de maatschappelijke
waardering van Schoon, Hygiënisch en Duurzaam.
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INDUSTRIE EN OVERHEDEN DELEN KENNIS EN
ERVARINGEN OP JAARLIJKSE STOFFENDAG
Hoofdsprekers staan met ‘non-toxic environment’ en disproportionele wetgeving tegenover elkaar.
De Stoffendag groeit uit tot hét jaarlijkse evenement voor industrie en overheden om met elkaar te praten over veilig werken met gevaarlijke stoffen.
Meer dan 330 deelnemers kwamen op 12 december 2018 bijeen in Ede.
Hoofdsprekers waren Peter Torbijn (Ministerie van I&W) en Ira Helsloot
(Radboud Universiteit). Vervolgens konden deelnemers kiezen uit 25
workshops. De Stoffendag werd dit jaar ondersteund door elf industrie-
organisaties, ook Inspectie SZW leverde een belangrijke bijdrage.
Dagvoorzitter was Lisa Sligting van de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam,
de branche-vereniging die leidend was in de organisatie van de Stoffendag.
Bij de opening stond Sligting stil bij de groei van het evenement. Met 30%
meer deelnemers dan vorig jaar voorziet de Stoffendag in de behoefte aan
het opdoen van informatie en het netwerken met betrokkenen.

“Non-toxic environment”
Peter Torbijn beet het spits af met zijn toelichting op overheidsmaatregelen.
Hij vertelde dat er met REACH veel is verbeterd, maar dat registratiedossiers
nog vaak belangrijke informatie missen. Vanuit zijn functie als directeur
omgevingsveiligheid en milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (I&W) stelde Torbijn dat de maatschappij schandalen als GenX
niet meer accepteert. De overheid bindt daarom de emissie van gevaarlijke
stoffen en potentieel gevaarlijke stoffen aan strenge regels. Vergunningen
worden opnieuw bekeken. I&W ondersteunt het motto van de Europese
Commissie van een “non-toxic environment”. Torbijn wees tot slot op het
belang van “Save by Design”-productie.
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Activiteiten 2018

Disproportioneel
Dat wetgeving ook disproportioneel kan zijn, was de rode draad in de
lezing van prof. dr. Ira Helsoot (hoogleraar besturen van veiligheid aan de
Radboud Universiteit). Helsloot nam Polycyclische Aromatische Koolwater
stoffen (PAK’s) als voorbeeld. Om aan de nieuw gestelde bodemgrenzen
voor PAK’s te voldoen, zijn er miljarden nodig voor grondsanering. Ondertussen krijgen mensen dagelijks via één kopje koffie of één stukje chocolade
al meer PAK’s binnen dan de gestelde grens – zonder dat dit een boven
matig risico met zich meebrengt. De mens handelt niet rationeel, stelde
Helsloot, waardoor er soms onzinnige wetgeving wordt ontwikkeld. Er
moet meer gekeken worden naar het risico: het gevaar vermenigvuldigd
met de kans dat het gevaar daadwerkelijk optreedt. Als de kans erg klein
is, dan is het risico ook klein. Helsloot riep de overheden op met gezond
verstand beleid te ontwikkelen en niet op basis van emoties.

Programma op maat
Op de Stoffendag werden 25 workshops aangeboden waaruit de deel
nemers hun eigen programma konden samenstellen. Er waren workshops
over wetgevingen voor emissies naar het milieu, arbeidsomstandigheden,
transport en opslag en de wijze waarop men daar pragmatisch mee om kan
gaan. Daarnaast waren er 25 sponsoren aanwezig die op de informatiemarkt hun diensten aanboden, zoals advies of software. De stands werden
in de pauzes veelvuldig bezocht.
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Industrie en inspectie
Dagvoorzitter Lisa Sligting (NVZ) vroeg bij de afsluiting aan Jaitske Feenstra
(directeur VVVF - verf en inkt) waarom de VVVF zich inzet voor de Stoffen
dag. “Bedrijven moeten aan veel wetgeving voldoen, dat wordt steeds
meer en het wordt ook een steeds grotere last, vooral voor het midden- en
kleinbedrijf,” zei Feenstra . “De Stoffendag biedt de gelegenheid om in één
dag up-to-date te zijn en als je meer wilt weten, dan weet je waar je moet
zoeken. Dat is een belangrijke doelstelling van deze dag.”
Een andere doelstelling is het netwerken, binnen de industrie en met overheidsorganen. Inspectie SZW (iSZW) was wederom een prominente partner.
Nathan Kuper (senior specialist gevaarlijke stoffen binnen het Expertise
centrum van Inspectie SZW) lichtte toe waarom iSZW de Stoffendag belangrijk vindt: “Uiteindelijk gaat het erom dat we met z’n allen zorgen dat we
veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. iSZW denkt graag mee met
bedrijven over hoe we de wetgeving op een zo praktisch mogelijke manier
kunnen implementeren. Met name voor het mkb is dat van belang. We
stellen zelf praktische hulpmiddelen op, maar worden ook enthousiast van
initiatieven uit de branches. Ik hoop dat volgend jaar ook andere overheidsinstanties zich gaan inzetten voor deze waardevolle bijeenkomst.”
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NIEUWE UITGAVEN
Verstandig gebruik van
desinfectiemiddelen
De naam zegt het al: Verstandig gebruik van
desinfectiemiddelen. Met deze uitgave geven we
de lezer handvatten voor het verstandig gebruiken
van desinfectiemiddelen. Uitgebracht in 2018.

Hygiëne tijdens het melkproces
Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van
belang voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met
een goede hygiëne verspreiding van ziektes voorkomen.
Samen met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO),
heeft de NVZ in 2018 de brochure ‘Hygiëne tijdens het
melkproces’ uitgebracht.

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de Praktijk
In deze in 2018 geüpdatete uitgave leest u alles over
het veiligheidsinformatieblad, voor zowel opstellers
als ontvangers van Vib’s voor mengsels. De digitale
versie van deze uitgave is beschikbaar via de website
van de NVZ.
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MEER NVZ-UITGAVEN
De NVZ publiceerde in het afgelopen jaar de volgende uitgaven opnieuw,
om inhoud en vormgeving actueel te hebben. Alle uitgaven tonen op de
cover een actieve handeling die de titel en inhoud van de uitgave ondersteunt. Deze uitgaven zijn ook digitaal beschikbaar via de website van
de NVZ.

Hygiëne thuis
Hygiëne is nodig om gezond te blijven.
Een goede hygiëne in het huishouden is geen tovenarij,
maar kan met doelgericht handelen heel gemakkelijk
bereikt worden. Welke hygiënische maatregelen nodig
zijn, leest u in deze uitgave. 2014

Duurzaam hier en nu
Was- en reinigingsmiddelen zijn duurzaam, veilig
en innovatief; de detergentenbranche is proactief
en maatschappelijk verantwoordelijk. Ook van de
consument wordt wat verwacht, namelijk ‘duurzaam
gedrag’. Goed onderhoud verlengt de levensduur
van spullen en vermindert de milieubelasting. 2017

Schoonmaken hier en nu
Was- en reinigingsmiddelen zijn veilige producten
die chemische stoffen bevatten die noodzakelijk zijn
om goed te kunnen schoonmaken. 2011 en update
in 2018.
Schoonmaken
hier en nu
Waterigeweg 31, 3703 CM Zeist
Postbus 914, 3700 AX Zeist
www.nvz.nl

Over het belang van schoon
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Slim en schoon

Hygiëne
Hygiënethuis
thuis
Gezond
Gezond
en en
schoon
schoon
op op
maat
maat

Machines brengen ons efficiëntie, hygiëne en een
zeer schoon resultaat. De uitgave dient als hulpmiddel
voor bedrijven die een machine willen gaan aanschaffen.
Ook stimuleert de uitgave een veilig gebruik van
Slim
en schoon

machines, en besteedt zij aandacht aan innovaties.
2018

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

Kerstkaart
In december 2018 verstuurde de NVZ een kerstgroet
naar haar leden en relaties; zowel een Nederlandse
als een Engelse versie. Hierin waren de resultaten en
hoogtepunten van de vereniging in 2018 te lezen.
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Persberichten
De NVZ publiceert regelwersberichten op haar website, met name over bijeenkomsten die zij organiseert en uitgaven die zij uitbrengt. In 2018 vond
de NVZ het ook nodig om ouders en kinderen te waarschuwen voor de
risico’s van het zogeheten ‘gelcaps bijten’ en de ‘slijm challenge’.
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NVZ DOWNLOADS
Hieronder leest u hoe vaak onze digitale uitgaves in totaal zijn gedownload
vanaf nvz.nl:
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Hygiëne thuis

Brancheplan Verpakkingen

1015

925

820

NVZ Lidmaatschapsfolder

Schoonmaken hier en nu

Duurzaam hier en nu

720

705

610

Handschoenenbrochure

Slim en Schoon

Omgaan met het

NL versie

Veiligheidsinformatieblad

420
Verstandig gebruik van
desinfectiemiddelen
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4.1

HET BELANG VAN SCHOONMAAKMACHINES
VOOR EEN DUURZAME, HYGIËNISCHE TOEKOMST
Januari is de tijd van nieuwjaarsborrels, die vaak in grote zalen gehouden
worden. Met de ontlading van het afronden van weer een succesvol jaar (of
juist niet), vloeit er veel drank; niet alleen in de mond, maar vaak ook over
grond. Als eenmaal de laatste feestganger het pand heeft verlaten, is er
zicht op het eindresultaat: 200 m2 vieze, besmeurde, plakkerige vloer, die
dezelfde avond nog schoon moet zijn.
Stel je eens voor dat je als schoonmaker van dit pand het met de hand zou
moeten doen. Dat betekend uren poetsen en schrobben. En dan maar
hopen dat je geen plekje gemist hebt; de klant wil immers dat het de volgende dag weer fris ruikt. Maar een schoonmaakster is geen Asseposter die
urenlang op de knieën moet schrobben om weer een frisse, schone vloer te
krijgen.
Het verkrijgen van een schoon resultaat begint bij de principes van schoonmaken. De zogenoemde ‘Cirkel van Sinner’ geeft op een simpele en overzichtelijke manier weer welke factoren bijdragen aan een schoon resultaat:
tijd, temperatuur, chemie en beweging. Die vier factoren hebben allen
invloed op elkaar: als één factor kleiner wordt, moet een andere factor
groter worden voor hetzelfde resultaat. Laten we dit eens in de perspectief
van vandaag de dag stellen. De factor ‘tijd’ willen we het liefst zo klein
mogelijk houden. Immers, tijd is geld. Vanwege duurzaamheid willen we de
factor ‘temperatuur’ ook graag waar mogelijk laag houden, want dat kost
weer veel energie. En hoewel chemie vaak onmisbaar is voor een hygiënisch
resultaat, is het van belang daar zuinig mee om te gaan.
Maar als de factoren tijd, temperatuur en chemie omlaag gaan, dient dat
volgens de Cirkel van Sinner gecompenseerd te worden met beweging.
Zonder schoonmaakmachines zou dit betekenen dat er door een schoonmaker hard en lang gepoetst moet worden, wat weer arbo-technische
vraagstukken met zich meebrengt. Gelukkig zijn we de tijd van Assepoester
voorbij, en kan die beweging via de mechanische kracht van schoonmaak-
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Had Assepoester hier maar een professionele schoonmaakmachine gehad.
machines gegenereerd worden. En door de technologische vooruitgang van
de afgelopen jaren zijn schoonmaakmachines niet iets wat enkel rendabel is
in de duurste hotels of de grootste beurszalen. Sterker nog, schoonmaakmachines zijn tegenwoordig zeer kostenefficiënt en leveren een belangrijke
bijdrage aan duurzaamheid:
•	Machines helpen de hygiëne van grote ruimten te waarborgen
•	Machines bereiken meer resultaat in minder tijd
•	Machines gaan zorgvuldig om met afvalwater
•	Machines zijn efficiënt in hun watergebruik
•	Machines beschikken over zuinige doseersystemen (water en
reinigingsmiddel)
De markt in schoonmaakmachines is dan ook in het afgelopen decennium
sterk gegroeid, en spelen nog vaker een rol bij het verzekeren van een hygiënische woon- en werkomgeving. Innovaties rond schoonmaaksystemen
groeien hierbij mee. En dit moet ook wel, want goede hygiëne wordt steeds
belangrijker. We hebben immers steeds meer te maken met een grotere
bevolkingsdruk, nieuwe infectieziektes, overdraagbare ziektes van dier naar
mens en dan ook nog eens toenemende antibiotica resistentie. Slimme
machines zullen in de toekomst zo geprogrammeerd kunnen worden, dat
ze ingezet kunnen worden voor doelgerichte hygiëne.
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De ontwikkeling van autonome schoonmaakmachines, ofwel robotisering,
is ook een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren. We hoeven echter
niet bang te zijn dat de schoonmaker hierdoor langzaam vervangen zal
worden door machines. Taken als programmeren, onderhoud, vullen en
legen blijven bestaan en kunnen niet overgenomen worden door robots.
Wel zal de schoonmaker meer tijd overhouden voor neventaken, en dat zal
de kwaliteit van het gehele schoonmaaktraject naar een hoger niveau tillen.
In onze Westerse maatschappij moet iedereen gezond kunnen werken en
leven in een schone, hygiënische omgeving. Machines zijn inmiddels van
fundamenteel belang geworden om deze hygiëne, nu en in de toekomst, te
waarborgen. In de nieuwe brochure van de NVZ, ‘Slim en Schoon’, vindt u
nog meer informatie met onder andere tips voor de keuze van een schoonmaaksysteem en do’s en don’ts voor het veilig omgaan met machines. De
brochure is te downloaden via www.nvz.nl/actueel/slim-en-schoon.

4.2

31 MEI 2018: EROP OF ERONDER
VOOR CHEMISCHE STOFFEN
Asbest. Chroom VI. Fipronil. PFOA. Een greep uit de lijst van chemische
stoffen die in de afgelopen jaren het nieuws hebben gehaald. En niet op
een positieve manier: de mogelijke gezondheidseffecten van deze stoffen
lopen van kanker tot schade aan het zenuwstelsel. Voor de gemiddelde
consument dragen deze nieuwsberichten bij aan de groeiende ‘chemie
fobie’ in de maatschappij. ‘Chemisch’ en ‘synthetisch’ is vooral slecht, en
alles van ‘natuurlijke’ bron is goed. Terwijl het uiteindelijk allemaal chemische
stoffen zijn. En terwijl het lijkt alsof er steeds meer schandalen aan het licht
komen over het gebruik van extreem gevaarlijke stoffen, zorgt Europese
wetgeving ervoor dat we juist steeds meer komen te weten over de stoffen
waarmee we dagelijks werken, en worden de gevaarlijkste daarvan verboden
of beperkt in het gebruik. De belangrijkste wet die dit op zijn geweten
heeft? REACH.
Wees gerust: dit artikel zal u niet overspoelen met de zware kost die wet
eving heet. Waar de afkorting REACH voor staat zal u waarschijnlijk tijdens
het lezen alweer vergeten zijn, dus dat slaan we dan ook over. Maar het is
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wel goed om te weten wat deze wetgeving ongeveer inhoud, want vanaf
31 mei 2018 kan deze wetgeving ook concrete consequenties hebben voor
úw dagelijkse praktijk. Waar het voor het ene reinigingsproduct betekend
dat het vertrouwde kleurtje van het mengsel net iets zal veranderen of er
nét een ander geurtje aan komt, kan het straks voor komen dat bepaalde
producten niet meer leverbaar zijn. En dat heeft allemaal met de deadline
van 31 mei 2018 te maken. Want voor vrijwel alle chemische stoffen (zoals
de ingrediënten in schoonmaakmiddelen) die op de Europese markt verkrijgbaar zijn, is die datum erop of eronder. Als je als stofleverancier niet
investeert in het ‘registreren’ van de stof bij het Europees Chemicaliën
Agentschap, mag je de stof niet meer op de markt brengen na 31 mei 2018.
Dit moeten ‘registreren’ van stoffen volgens REACH heeft er in het afgelopen
decennia voor gezorgd dat we steeds meer te weten zijn gekomen over de
gevaarseigenschappen van chemische stoffen. Dat komt door de hoeveelheid aan informatie die voor een registratie verplicht verzameld moet
worden over de stof. Is het niet bekend of de stof op de lange termijn
gezondheidsschade kan veroorzaken? Dan wordt het bedrijf dat die stof op
de markt brengt verplicht om dat voor de registratie te achterhalen, bijvoorbeeld door middel van laboratoriumtesten. En kom je er dan achter dat de
stof toch een stuk gevaarlijker is dan gedacht, kan de stof vanuit REACH
volledig verboden worden, of verboden worden voor een specifiek gebruik.
Zo stelt REACH dat stoffen die kanker kunnen veroorzaken niet verwerkt
mogen worden in consumentenproducten. Maar ook dat bijvoorbeeld
asbestvezels op geen enkele manier in Europa meer gebruikt mogen
worden, en dat bij verwijdering van bestaande asbest een breed scala aan
beheersmaatregelen getroffen moet worden. En dat PFOA vanaf 4 juli 2020
niet meer toegepast mag worden bij de productie van mengsels of
voorwerpen.
Het is dus fijn dat deze extreem gevaarlijke stoffen in hun gebruik beperkt
worden dankzij REACH. Maar nu dreigen ook onschuldige stoffen te gaan
verdwijnen. Niet omdat ze een aanzienlijk gevaar voor consumenten of
professionele werknemers vormen, maar puur vanwege de kosten van een
registratie. Dit geldt met name voor ‘laag-volume’ stoffen, zoals geur- en
kleurstoffen. Leveranciers van die stoffen zitten nu met een belangrijk
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vraagstuk: weegt de investering van de registratie wel af tegen de te verwachten omzet? Het is echter de vraag of deze leveranciers het al in een
vroeg stadium laten weten als het antwoord op die vraag ‘nee’ blijkt.
Fabrikanten van mengsels kunnen dus zomaar in de komende maanden een
belangrijk ingrediënt van de één op andere dag niet meer geleverd krijgen.
Krijgt u van uw leverancier dus binnenkort een melding dat de kleur of geur
van een product wat u afneemt iets zal gaan veranderen, weet u wat er aan
de hand is: de onbedoelde consequenties van een goedbedoelde wetgeving,
REACH.

4.3

GRIEP: SCHOONMAKEN OF DESINFECTEREN?
Hoewel de lente gelukkig inmiddels in aantocht is, blijkt dat nog niet uit het
aantal winter-gerelateerde ongemakken: volgens het RIVM is er nog steeds
sprake van een griepepidemie in Nederland. Veel mensen hebben er de
afgelopen twee maanden al aan moeten geloven. En hoewel een gezond
persoon met een weekje uitzieken er weer bovenop is, geldt dat niet voor
mensen met een verminderd afweersysteem. Jaarlijks zijn er 250 tot 2000
mensen in Nederland die aan griep overlijden. Een griepepidemie is dus ook
een tijd die voor de professionele schoonmaker extra aandacht vergt: wat
kunt u doen om een snelle verspreiding van griep in een bijvoorbeeld een
verzorgingshuis te voorkomen?
Zoals de meeste mensen inmiddels weten, wordt griep veroorzaakt door
het influenza virus. Een vervelend virus dat elk jaar net een beetje veranderd,
waardoor we er elk jaar opnieuw last van kunnen krijgen. En hoewel de
griepprik soelaas kan bieden, kan het zijn dat voor de inenting nét de
verkeerde influenza-varianten van dat jaar zijn gekozen, waardoor je alsnog
vatbaar bent voor de griep. Ongeacht of je de griepprik hebt gehad, blijft
dan de beste manier om jezelf te beschermen tegen griep: goede hygiëne.
Sommige mensen denken bij het horen van de term ‘goede hygiëne’ meteen
aan het desinfecteren van handen en oppervlakken. Echter is hygiëne veel
meer dan desinfectie. In de detergentenbranche hanteren we de volgende
definitie van hygiëne: “De praktijk waarmee mensen een goede gezondheid
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onderhouden en bevorderen. Het schoon houden van zichzelf en de omgeving en – indien nodig – het desinfecteren van oppervlakken, handen,
de omgeving of voorwerpen voor persoonlijk gebruik zorgt voor het doorbreken van de infectieketen en draagt bij aan hygiëne. Andere hygiëne
aatregelen zijn bijvoorbeeld het afstand houden van zieke mensen”. Voor
het bereiken van goede hygiëne is daarmee lang niet altijd desinfectie nodig.
Met name in het geval van griep, veroorzaakt door een virus, zijn veel desinfectiemiddelen (bactericiden, oftewel bacteriedodende middelen), net als
antibiotica, zelfs nutteloos. ‘Gewoon’ goed schoonmaken is bij het voor
komen van griep in de meeste gevallen voldoende: was regelmatig handen
met water en zeep en let bij het schoonmaken vooral op deurknoppen,
kranen en de leuning van de trap. Oftewel, die kritische plekken waar de
overdracht van griep het vaakst plaatsvindt. We noemen dit ook wel ‘doelgerichte hygiëne’: hygiëne toepassen op de meest kritische punten en
tijdstippen om de keten van besmetting te kunnen doorbreken.
Dit laatste klinkt allemaal heel logisch, maar in praktijk zijn goede hygiënepraktijken verre van een realiteit. We zijn eerder te vies dan te schoon en
naarmate de middelen en machines als maar beter en effectiever worden,
maken we er meer en meer een smeerboel van. En dat is bijzonder zorgwekkend in een tijd waarin antibioticaresistentie steeds vaker voorkomt, er
maar weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld wordt en waardoor je dus juist
in toenemende mate afhankelijk wordt van een goede hygiënestrategie.
Wilt u meer weten over het belang van goede hygiëne en hoe je tot de
juiste strategie komt? Zet dan 15 oktober 2019 maar vast in de agenda. De
NVZ, met haar partners en sponsoren, organiseert op die dag de derde
editie van het Hygiëneforum. Met al vijf toegezegde, internationaal gerenommeerde sprekers, belooft het wederom een zeer interessante dag te
worden. We zullen tijdens het Hygiëneforum 2019 de balans opmaken:
welke stappen zijn genomen om doelgerichte hygiëne inderdaad tot een
dagelijkse praktijk te brengen? Via www.hygieneforum.nl houden we u niet
alleen op de hoogte van het Forum, maar ook van allerlei andere activiteiten
die de verschillende partners op dit gebied organiseren.
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4.4

ALCOHOL: GENOTMIDDEL VERSUS
GEVAARLIJKE STOF
Ethanol, ook wel bekend als alcohol, is een veelgebruikte stof met vele toepassingsgebieden. Veel mensen komen er mee in aanraking omdat het in
alcoholische dranken zit en deze vaak met genoegen worden geconsumeerd.
Ethanol komt zelfs van nature voor in het bloed. In de schoonmaakwereld
kom je in veel middelen ethanol tegen vanwege zijn specifieke eigenschappen. Zo bevatten glasreinigers ethanol om glas streeploos te reinigen en
desinfectiemiddelen gebruiken ethanol als werkzame stof voor efficiënte
handdesinfectie. Oftewel: een in grote hoeveelheden geconsumeerd genotmiddel aan de ene kant, en een zeer nuttig tot onmisbaar ingrediënt in
reinigingsmiddelen aan de andere kant. Beter kan het niet worden, toch?
Zoals in veel gevallen snijdt het mes echter aan twee kanten. In het geval
van ethanol zijn de risico’s niet te verwaarlozen, en dan hebben we het niet
over de kater de dag na een avondje stappen. Nee, uit testgegevens blijkt
namelijk dat ethanol mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. De stof
staat dan ook op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.
Voor de stoffen op deze lijst gelden bij het professioneel gebruik ervan aanvullende maatregelen vanuit de Arbowet. Dit is dus ook het geval voor
ethanolhoudende schoonmaak- en desinfectiemiddelen. Soms leidt dit tot
verwarring of ethanol überhaupt professioneel gebruikt mag worden.
De NVZ herkent deze problematiek en is van plan om samen met de Inspectie
SZW een brochure uit te brengen over hoe om kan worden gegaan met de
wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het professionele gebruik van
ethanolhoudende middelen. Hierbij alvast een voorproefje van deze brochure.
Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet geldt dat werkgevers een risicoevaluatie en –inventarisatie (RIE) moeten uitvoeren voor de werkzaamheden
van de werknemers. Hierbij moet onder meer de blootstelling aan gevaarlijke
stoffen worden beoordeeld. Als uit de RIE blijkt dat er met een kanker
verwekkende stof, zoals ethanol, wordt gewerkt, dan moeten er risicobeheersmaatregelen overwogen worden op basis van de zogenoemde
arbeidshygiënische strategie. Hierbij dient eerst gekeken of het ethanol-
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houdende middel vervangen kan worden door een veiligere stof/middel.
In veel gevallen is dit niet mogelijk, zoals bij ethanolhoudende desinfectie
middelen die nodig zijn voor een goede infectiepreventie. In andere gevallen
is het alternatief voor ethanol zelfs nog gevaarlijker, en kan het om die
reden niet vervangen worden.
Als het gebruik van ethanolhoudende middelen onvermijdelijk is, dan
moeten er andere maatregelen genomen worden om de blootstelling te
minimaliseren. Vanuit de arbeidshygiënische strategie moeten er dan eerst
collectieve (technische) maatregelen overwogen worden, vervolgens individuele maatregelen (bijvoorbeeld taakroulatie) en pas als laatste mogen
persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast worden. In elk geval dient
geborgd te worden dat de blootstelling van de werknemer aan de stof niet
boven de wettelijke grenswaarden uitkomt. Veel grenswaarden zijn vast
gesteld door de Nederlandse Gezondheidsraad, ook voor ethanol. Uit berekeningen blijkt gelukkig dat bij vrijwel alle professionele toepassingen van
ethanol ver onder deze grenswaarde gebleven wordt, mits de gebruiks
voorschriften van de fabrikant worden opgevolgd.
Ons advies aan de professionele gebruikers van schoonmaak- en desinfectiemiddelen is om altijd te kijken naar wat je nodig hebt om het doel (bijvoorbeeld een schone, hygiënische omgeving) te bereiken. Als dit kan zonder
ethanol, helemaal goed. Mocht je toch ethanolhoudende middelen nodig
hebben, volg dan in ieder geval de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant
op. Vaak zijn deze voorwaarden al gebaseerd op een blootstellingsbeoordeling. Is dat niet het geval: beoordeel dan de blootstelling zelf, bepaal of
deze onder de wettelijke grenswaarde blijft en schrijf zo nodig maatregelen
voor conform de arbeidshygiënische strategie.
Het gebruik ethanol leidt dus helaas op meerdere vlakken tot enige koppijn,
maar voor een leuke avond stappen of efficiënt gedesinfecteerde handen
moet je wat over hebben.
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4.5

EEN ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER
Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Het is een cliché, maar we weten
allemaal dat het waar is. Sommige media denken daar echter anders over.
Als die een zwaluw zien, dan mogen ze graag breeduit verkondigen dat
het volop zomer is geworden. Zo werden we bijvoorbeeld recentelijk
geconfronteerd met een voorbeeld waarbij media wel degelijk met één
kat wetenschap probeerden te maken.
Zo belichtte Tros Radar breeduit dat er een paar katten op onverklaarbare
wijze brandwonden in hun mond hebben opgelopen. Het baasje in kwestie
is op sociale media gaan snuffelen en is tot de conclusie gekomen dat deze
brandwonden vast en zeker door groeneaanslagverwijderaar zijn veroorzaakt, want dit heeft hij zelf ook onlangs gebruikt. Zijn dierenarts had al
vaker bij katten dit soort brandwonden gezien, dus volgens hem zal het wel
waar zijn. Hoewel Tros Radar nergens melding maakte van gedegen onderzoek, wisten andere media (RTL en nu.nl) te melden dat de Universiteit
Utrecht onderzoek hier naar heeft gedaan. Wat ons nu zorgen baart, is het
laatste. Dat de gevestigde media nauwelijks geloofd worden, is nog te
begrijpen, immers journalisten nemen niet meer de tijd om gedegen onderzoek te doen. Maar dat je daarmee een gerenommeerde universiteit
smaadt, gaat toch een stap te ver. Geen enkele serieuze universiteit leent
zich voor dit soort praktijken. Feit is dat een hoogleraar van de UU uit heeft
gelegd wat deze stof doet. Uit het verhaal van de dierenarts blijkt dat het
een irriterende stof betreft, want de katten hebben zich weer hersteld. Een
bijtende stof brengt onherstelbare schade met zich mee.
De eigenlijke vraag is of groeneaanslagverwijderaar schadelijk is voor katten.
Het antwoord is nee, als u het middel volgens de wettelijke gebruiksaan
wijzing gebruikt. Deze staat op het etiket. In dit geval is de concentratie zo
laag, dat er niet eens irriterende effecten optreden. Irriterende effecten
kunnen optreden wanneer de kat het onverdunde product opdrinkt. Maar
wat misbruik betreft, hier is geen kruid tegen gewassen. Ervan uitgaande
dat het product volgens de gebruiksaanwijzing is toegepast, betekent dat
de kat heel lang en heel veel stenen heeft afgelikt. De kans dat de tong
eerder door het schuren dan door het middel is beschadigd, is veel groter.
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Om een wetenschappelijke uitspraak over de oorzaak te kunnen doen, zou
je precies in kaart moeten brengen wat zich allemaal op die tegel bevindt.
Immers, een tegel ligt buiten in weer en wind van alles op te vangen.
Daarnaast moet de kat gemonitord worden om er zeker van te zijn dat de
kat alleen maar van de tegel likt en niks anders in de mond neemt. Al met
al is onderzoeken van een causaliteitsrelatie geen sinecure.
Feit is dat er in de Nederland jaarlijks miljoenen flessen groeneaanslag
verwijderaar verkocht en gebruikt worden. Voordat deze middelen op de
markt worden gebracht, worden deze uitvoerig en stringent door deskundigen gecontroleerd of deze bij NORMAAL gebruik veilig zijn voor mens, dier
en milieu. Pas als dit het geval is, mogen deze middelen op de markt
worden gebracht. De NVZ en haar internationale zusterorganisaties hebben
nooit eerder van deze klachten gehoord. Maar zoals gezegd, voor sommige
media is een zwaluw meteen zomer en daarnaast is er altijd wel een al dan
niet zelfbenoemde deskundige te vinden die graag wat mag vinden en is
het een aantal mensen toch weer gelukt om uit één kat een hoop publiciteit
te genereren.

4.6

HOE DUURZAAM BENT U BEZIG?
Steeds meer mensen vinden iets van Duurzaamheid. Het klinkt ook wel
goed; “lekker duurzaam bezig zijn”, maar wanneer ben je duurzaam bezig?
Het is een hele brede vraag waar moeilijk een eenduidig antwoord op valt
te geven, maar een ding staat vast: je bent in ieder geval niet duurzaam als
je het vraagstuk bij een ander neerlegt. Iedereen kan zelf een actieve bijdrage
leveren aan duurzaamheid.

Duurzaamheid in de schoonmaaksector
Hoe zit dat in de schoonmaaksector, is de sector duurzaam bezig? Om een
goed antwoord te geven op die vraag is het zinvol om te kijken naar de 17
duurzaamheidsdoelen die de VN eind 2015 heeft opgesteld. Een van de
eerste doelen is een gezond leven en welzijn voor iedereen op iedere leeftijd. En laat hygiëne nou net een cruciaal element zijn voor een gezond
leven. In die zin draagt de schoonmaaksector dus al zo lang als zij bestaat
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bij aan de verhoging van duurzaamheid. Maar ook als we kijken naar doel
7, verzekerd zijn van toegang tot betaalbare en betrouwbare energie, dan
zien we dat de schoonmaakmiddelen daar een bijdrage leveren. Door de
jaren heen zijn schoonmaakmiddelen steeds verder geïnnoveerd. Ze werken
effectiever en zijn vaak bij een lage watertemperatuur al werkzaam. Een
lagere watertemperatuur betekent ook een lager energieverbruik en
daarmee draagt de sector bij aan de beperking van de groei van de energiebehoefte wereldwijd. Ook de bijdrage aan duurzaamheidsdoel 5, het bereiken
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, willen we u niet onthouden. Het
feit dat in de afgelopen decennia vrouwen steeds meer de mogelijkheid
hebben gekregen om te gaan werken is meestal niet te danken aan een
actievere rol van de man in het huishouden. Nee, het is grotendeels toe te
schrijven aan de beschikbaarheid van steeds efficiëntere schoonmaaksystemen. Tot slot, is het ook belangrijk om stil te staan bij duurzaamheidsdoel
11 en 12, het streven naar een duurzame samenleving en het verantwoord
omgaan met producten. Het reinigen en onderhouden van goederen en
gebouwen is essentieel voor het behalen van deze doelen.

Vroeger was alles beter..
Eens in de zoveel tijd prediken sommigen dat het vroeger allemaal veel
duurzamer was. Dit fabeltje kunnen we makkelijk ontkrachten. Om te
beginnen zou de was dan nog regelmatig gekookt moeten worden om het
daadwerkelijk schoon te krijgen. Het is niet waarschijnlijk dat de huidige
kleding daar tegen bestand is. Ook verdraagt menig oppervlak de vroegere
producten niet, het zou de levensduur van menig meubelstuk in ieder geval
aanzienlijk verkorten als je er met een product van ‘vroeger’ op los zou
gaan. Kortom reinigingsmiddelen zijn dusdanig innovatief dat ze steeds zo
optimaal mogelijk bijdragen aan een duurzame samenleving.

Duurzaam gedrag
Over de schoonmaakmiddelen hoeft u zich dus geen zorgen te maken; de
leverancier zorgt voor de juiste middelen die bijdragen aan een schone,
hygiënische en duurzame leefomgeving én die bovendien zo zijn samen
gesteld dat ze mens en milieu zo min mogelijk belasten. Wat kunt u zelf
dan nog doen? Als u een schoonmaker bent, draagt u al actief bij aan
duurzaamheid als u de middelen op de juiste wijze en met de juiste
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dosering toepast. Bovenal is het belangrijk dat u hygiënisch te werk gaat,
dat wil zeggen dat de juiste oppervlakten op de juiste manier worden
schoongemaakt. Als u de opdrachtgever bent is het van belang te zorgen
dat uw medewerkers allereerst over de juiste middelen beschikken, zodat ze
in staat zijn om in de betreffende situatie de gewenste doelen - schoon en
hygiënisch - te bereiken. Indien daar scholing voor nodig is, is het zaak dat
u dat mogelijk maakt. Tot slot, bent u als inkoper pas duurzaam bezig als u
zorgt dat u ook zelf goed op de hoogte bent van de benodigdheden voor
een schoon en hygiënisch resultaat.
Concluderend kunt u vanuit u beroep dus actief bijdragen aan een duur
zamere samenleving, maar dat stopt niet bij het inkopen van duurzame
producten, het gaat bovenal om het duurzaam gebruiken van die producten.
Neem het voorbeeld van een LED lamp, de industrie levert u een duurzamere bron van licht, maar u bepaalt of u deze onnodig laat branden of niet.
Alleen samen kunnen we het verschil maken.

4.7

SCHOONMAAK RECLAME
Binnen de schoonmaaksector bestaat een grote variëteit aan reclameuitingen. Het ene product wekt associaties op aan prachtige bloemenvelden
het andere aan een frisse blauwe oceaan. Dat is allemaal prima, maar de
NVZ ziet van tijd tot tijd ook reclame-uitingen die inspelen op een heersende
chemie-angst: producten die claimen wél veilig te zijn omdat ze geen
chemische stoffen bevatten of niet schadelijk te zijn voor het milieu omdat
ze enkel uit natuurlijke bestandsdelen bestaan. Over dergelijke leuzen is de
NVZ kritisch.

Chemie
Laten we voorop stellen dat chemie overal is, ons hele lichaam bestaat uit
chemie, de fotosynthese in planten is chemie en het maken van karamel is
ook (heerlijke) chemie. Ook in de schoonmaaksector is chemie te vinden. In
een artikel vorig jaar legden we al uit dat je bij een schoonmaakproces te
maken hebt met de cirkel van Sinner, een theorie die al ruim 50 jaar
bestaat. De vier factoren die Sinner noemt, temperatuur, beweging, tijd en

64

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

chemie, geven nog steeds goed weer hoe schoonmaken werkt. Een schoonmaakmiddel helpt de andere factoren te verkleinen. Dat is, naast heel efficiënt, ook nog eens zeer duurzaam. Door het gebruik van het juiste
schoonmaakmiddel kan je bijvoorbeeld minder en kouder water gebruiken
en hoef je minder hard en lang te boenen. Chemie is dus, mits juist toe
gepast, heel nuttig, en vaak zelfs noodzakelijk, om tot een schoon, hygiënisch
en duurzaam schoonmaakresultaat te komen.

Een positief marketingverhaal
Een goed marketingverhaal is belangrijk voor een bedrijf. Zo ook voor
bedrijven binnen de schoonmaaksector. Bij de NVZ pleiten we er altijd voor
om een marketingverhaal goed te onderbouwen en positief in te steken.
Een schoonmaakmiddel met een lage belasting voor het milieu is natuurlijk
hartstikke mooi, en daar zou de reclame-uiting zich bij dit product dan ook
op moeten richten. Binnen de EU is al lange tijd strenge wetgeving geldig
die de veiligheid van stoffen waarborgt (bijvoorbeeld REACH en CLP) en een
producent is verplicht veilige schoonmaakmiddelen op de markt te brengen.
Fabrikanten hoeven dus geen uitspraken te doen over de veiligheid van producten. Als je een product alleen kunt promoten door de veiligheid van
andere producten of bestandsdelen zwart te maken, kan je je afvragen hoe
goed de werking van je eigen product eigenlijk is. Houd het liever bij een
positief marketingverhaal.

Blijf kritisch
De moraal van dit verhaal is dat reclameleuzen ons vaak juist ook helpen bij
het maken van een goede productkeuze, maar laten we er tegelijkertijd
voor proberen te zorgen dat ze ons niet onterecht bang maken. Blijf kritisch
bij het horen van een marketingverhaal, vooral als daarin andere stoffen of
producten in een kwaad daglicht worden gesteld. En onthoud, er is één
claim voor schoonmaakmiddelen die altijd onderbouwd kan worden: “Dit
middel bevat chemie en presteert daarom uitstekend!”
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4.8

DUURZAME MACHINES
De term duurzaam roept vaak de associatie op met de natuur. Als we
denken aan duurzaamheid denken we al snel aan groene planten en
natuurlijk materialen zoals hout en bamboe. Duurzaamheid wordt misschien
niet direct gelinkt aan machines. Toch spelen schoonmaakmachines een
cruciale rol in de verduurzaming van de schoonmaaksector en de gehele
maatschappij.
Mechanische schoonmaaksystemen, oftewel schoonmaakmachines, leveren
een waardevolle bijdrage aan onze (openbare) hygiëne. Ze zijn niet meer
weg te denken uit de huidige samenleving, maar wat maakt nou dat deze
maakmachines zo’n positieve invloed hebben op duurzaamheid?
Allereerst omdat ze bijdragen aan een goede hygiëne. Dit vergroot het
welzijn van de burger. Een belangrijk onderdeel van de 17 duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 hebben opgesteld.
Daarnaast bereiken machines meer resultaat in minder tijd. Dat komt omdat
je tijdens het schoonmaakproces te maken hebt met vier factoren: beweging,
tijd, temperatuur en chemie. Hoe groter de ene factor hoe minder groot
een andere factor hoeft te zijn. Wanneer je werkt met een schoonmaak
machine is de factor beweging relatief groot, daardoor is er minder tijd
nodig. De directeur van de NVZ zei al eens: “Dankzij machines is het
smoesje ‘geen tijd meer om schoon te maken’ achterhaald.” Ook bieden
machines de mogelijkheid om zo efficiënt mogelijk met water om te gaan,
door exact de hoeveelheid water te gebruiken die nodig is. Tot slot beschikken machines over een zuinig doceersysteem: een machine schiet niet per
ongeluk uit bij de dosering van een schoonmaakmiddel. Bovendien behoeft
een machine door de beweging vaak net wat minder van een reinigings
product dan wanneer het product handmatig moet worden aangebracht.
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Robotisering
De sector van schoonmaakmachines is behalve duurzaam ook innovatief.
Naast innovaties op het gebied van bijvoorbeeld doceersystemen is ook de
robotisering een onderdeel van de huidige innovatie van schoonmaakmachines. Het gaat om robots zoals bijvoorbeeld de geautomatiseerde schrob-/
zuigmachines. Het gebruik van robots maakt schoonmaakwerk efficiënter
en er is minder mankracht nodig. Het vak van de schoonmaker zal echter
nooit helemaal vervuld kunnen worden door robots. Onder andere omdat
taken als programmeren, onderhoud, vullen en legen blijven bestaan en
niet kunnen worden overgenomen door robots. Wel zal de schoonmaker
dankzij robots meer tijd overhouden voor neventaken en dat zal de kwaliteit
van het gehele schoonmaaktraject naar een hoger niveau tillen.

Kortom..
Schoonmaakmachines vormen een innovatief onderdeel van de sector en
zijn onmisbaar in de verduurzaming van het schoonmaken. Bovendien is de
verwachting dat ze, net als de rest van de sector, in de toekomst alleen
maar duurzamer zullen worden. Dus als we aan duurzaamheid denken wekt
dat misschien de associatie aan een kantoorpand gebouwd met natuurlijke
materialen en vol met planten, maar daar past een mooie schoonmaak
machine ook helemaal tussen
Begin dit jaar heeft de NVZ de brochure ‘Slim en schoon’ gepubliceerd
waarin u meer informatie kunt vinden over het belang van schoonmaak
machines. Hierin vindt u tevens factoren waar u op kunt letten bij de
anschaf van een schoonmaakmachine. De brochure is te vinden op onze
website: nvz.nl

67

Bomen over...

4.9

WITBOEK ONDERBOUWT CRUCIALE BELANG
VAN HYGIËNE
Dat schoonmaken en goede hygiënepraktijken belangrijk zijn, is in de
schoonmaaksector overduidelijk. Toch lijkt hygiëne bij veel mensen, bedrijven
en instanties steeds vaker op een tweede, derde of zelfs latere plek te
komen. Een onderwerp waar we vanuit NVZ wel vaker aandacht voor
vragen. Gelukkig zijn we daarin niet de enige: een groep experts vanuit het
International Forum on Home Hygiene (IFH) heeft nu een witboek over
hygiëne gepubliceerd. Het witboek geeft vanuit verschillende wetenschappelijke oogpunten een onderbouwing waarom hygiëne van cruciaal belang
is. Ook spreekt het witboek de zorg voor een verontrustende trend uit: het
belang van hygiëne wordt door veel mensen wordt onderschat of juist
geheel niet beaamt. En die trend kan dodelijke gevolgen hebben: hygiënepraktijken zullen verbeterd moeten worden tegen de consequenties van de
toename aan antibioticaresistentie.
Zoals al eerder gemeld zijn misvattingen als dat we ‘te schoon’ zouden zijn,
destructief voor het realiseren van goede hygiënepraktijken. Terwijl het juist
de hygiënepraktijken zijn die verbeterd moeten worden als we de strijd
tegen de oprukkende antibioticaresistentie willen winnen. Voorkomen is
immers beter dan genezen – antibiotica is niet nodig als we de verspreiding
van infectieziekten weten te voorkomen. En daar speelt zowel alledaagse
schoonmaak als periodieke desinfectie een cruciale rol. Om deze bewustwording door te laten dringen, is het van groot belang dat we begrijpen
hoe de keten van infectie werkt, en hoe we deze kunnen doorbreken.
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Goede hygiëne essentieel voor
het doorbreken van de infectieketen
Bronnen van
besmetting

Hygiëne

Mensen, besmet voedsel,
huisdieren, water

“De praktijk van het onderhouden en
bevorderen van een goede gezondheid door
schoonmaken en desinfecteren, om zo de
keten van infectie te doorbreken.”

Uitscheiding
etensresten, faeces,
speeksel, hoesten,
niezen

Infectieketen
Schoonmaken:
Het mechanisch of chemisch verwijderen van vuil. Schoonmaken met
zeep of reinigingsmiddelen en spoelen met water is normaal gesproken
voldoende om zichtbaar vuil, allergenen en ziektekiemen te verwijderen.

Overleving &
verspreiding

Desinfecteren:
Helpt de verspreiding van infecties te voorkomen of te stoppen in
situaties waar een hoog risico is op de overdracht van ziektekiemen –
desinfectiemiddelen bevatten actieve biocidale stoffen met antimicrobiële
eigenschappen.

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

Kritische
contactpunten
voor infectie

Tips voor hygiëne
1.

Was altijd je handen, en desinfecteer
alleen indien noodzakelijk.

2.

Ventileer ruimtes regelmatig en maak
natte oppervlakken direct droog.

3.

Houd oppervlakken, met name handcontactpunten
in het toilet of de badkamer, droog en schoon.

4.

Laat schoonmaakdoekjes snel drogen na gebruik.
Gebruik ze niet te lang en was ze altijd op 60°C.

5.

Was sterk vervuilde kleding of beddengoed (bijv. in
geval van een persoon met een infectieziekte) op 60°C.

Handen

Hand- en
voedselcontactpunten,
schoonmaakdoekjes en
-sponsjes, etc.
Kleding en beddengoed,
toilet, bad/douche, wastafel,
gootsteen

Vloeren, muren, meubels etc.

Trends in de samenleving

Bevindingen van de industrie

•
•

•
•
•
•

•

Toenemende antibioticaresistentie
Toenemende snelheid waarmee bestaande en nieuwe
ziektes zich verspreiden
Toenemende angst voor chemicaliën

NVZ/A.I.S.E., mei 2018

toenemend risico

Opname
mond, neus,
inademing,
wonden

Minder begrip voor het belang van hygiëne
Minder tijd voor schoonmaken en desinfecteren
Lager niveau van handhygiëne
Voorkómen van infecties is vaak geen prioriteit
www.hygieneforum.nl

Bron: Hygiëneforum.nl
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De feiten over hygiëne: we zijn niet te schoon
Het is dus tijd om de feiten op een rijtje te zetten, en misverstanden uit de
wereld te helpen. Het witboek gaat dan ook uitgebreid in op het ‘we zijn te
schoon’ dilemma. Gebrek aan blootstelling aan ziektekiemen (door teveel
schoonmaken) zou ons immuunsysteem zwak maken. Dit zou de stijging
van allergieën en andere ziekten de afgelopen jaren hebben veroorzaakt;
maar niets is minder waar.
Het gaat bij het voorkomen van allergieën niet om blootstelling aan ziektekiemen, maar juist blootstelling aan niet-schadelijke micro-organismen. De
miljoenen micro-organismen die op en in ons leven (het menselijk micro
bioom) zijn net zo essentieel zijn voor onze gezondheid als bijvoorbeeld
onze lever en nieren. En voor het ‘onderhouden’ van een divers en gezond
microbioom is dus blootstelling aan veel verschillende microben nodig. Deze
blootstelling is vandaag de dag verminderd, niet door vaker schoon te
maken, maar juist door veranderingen in levensstijl. Bijvoorbeeld de voorkeur voor een keizersnee in plaats van natuurlijke bevalling, waarbij de
baby via het natuurlijke geboortekanaal al wordt blootgesteld aan heel veel
verschillende bacteriën. Of het feit dat we steeds vaker binnen zitten (op
kantoor, op school, thuis) in plaats van dat we tijd buiten doorbrengen.
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Doelgerichte hygiëne
Bij het toepassen van goede hygiëne gaat het dan ook niet om het uitroeien
van alle micro-organismen in een omgeving. Dat is zelfs vrijwel onmogelijk;
zelfs na het desinfecteren van het werkblad in de keuken zijn er binnen
enkele seconden weer net zoveel ‘nieuwe’ micro-organismen. Bij hygiëne
gaat er juist om dat ziektekiemen worden verwijderd, om zo verspreiding
van de ziekte te voorkomen. In het dagelijkst leven vinden we schadelijke
microben met name op besmet voedsel, huisdieren, zieke mensen die
besmet zijn of gezonde dragers van mogelijk schadelijke microben. Maar
ook de momenten waarop schadelijke microben worden verspreid zijn van
belang. Bijvoorbeeld tijdens het hanteren van voedsel, het gebruik van het
toilet, hoesten, niezen, snuiten, enzovoort. Deze aanpak wordt doelgerichte
hygiëne genoemd: het toepassen van hygiënepraktijken op plaatsen en
momenten waar schadelijke microben zich het meest waarschijnlijk
verspreiden.

Het wegnemen van onduidelijkheden over hygiëne
Het is dus van belang dat we ons meer bewust worden van het belang van
(doelgerichte) hygiëne. Maar er zijn een aantal hindernissen die opgelost
moeten worden om hier succesvol in te kunnen zijn, en dat gaat niet alleen
over de ‘te schoon’ misvatting. Een ander kernprobleem is de publieke verwarring rond hygiëne – wat het is, en hoe het verschilt van ’schoon’ zijn. Er
ontstaat significante verwarring omdat we nog steeds vasthouden aan het
idee dat vuil de belangrijkste bron is van schadelijke ziektekiemen, en dat
hygiëne bestaat uit het uitroeien van vuil. Met andere woorden, de overtuiging dat schoon en hygiënisch hetzelfde zijn. Hoewel we inmiddels spreken
van ‘goede bacteriën’ en ‘slechte bacteriën’ brengen artikelen en infographics
het nog steeds op zo’n manier dat ze angst veroorzaken en de suggereren
dat ‘zoeken en vernietigen’ de oplossing is. Ze laten na ons te vertellen dat
het merendeel van de ‘miljoenen bacteriën’ die in onze werk- en leefom
geving worden gevonden onschadelijk is, en waarschijnlijk juist goed voor
ons zijn.
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De belangrijkste punten uit het witboek
Het witboek over hygiëne onderbouwt waarom we moeten samenwerken
om gedragsverandering teweeg te brengen – een noodzaak als we het
gevecht tegen de groeiende problematiek van antibioticaresistentie willen
winnen. Heeft u dus te maken met een relatie, klant of collega die nog met
termen als ‘we zijn te schoon’ gooit: wijs ze vooral op het witboek over
hygiëne. Het hele witboek is hier te downloaden, maar hieronder vast de
belangrijkste punten samengevat.
1. Hygiëne, thuis en in het dagelijks leven, is een essentieel onderdeel van
een duurzame volksgezondheid - niet alleen voor het voorkomen van
infectieziekten, maar ook voor het aanpakken van de problematiek van
antibioticaresistentie door de noodzaak van het voorschrijven van anti
biotica te verminderen, en het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie microben.
2. Het opbouwen en onderhouden van een divers menselijk microbioom is
essentieel voor de gezondheid. Het gebrek aan blootstelling aan bacteriën uit de omgeving van mens, dier, en de natuur wordt nu geassocieerd met stijgende niveaus van allergieën en auto-immuunziektes,
inflammatoire darmziekten, diabetes type 1, en andere aandoeningen.
3. De belangrijkste vraag is: hoe beschermen we onszelf tegen schadelijke
bacteriën, en hoe kunnen we tegelijkertijd onze blootstelling onderhouden aan het brede scala aan bacteriën in onze wereld die juist cruciaal
zijn voor onze gezondheid?
4. We zijn niet ‘te schoon’. Experts zijn het erover eens dat stijgende
niveaus van allergieën met name komt door veranderingen in levensstijl
(bijv. keizersnede in plaats van natuurlijke geboorte, minder tijd buiten
doorbrengen, dieet, gebruik van antibiotica), wat ons vermogen om een
gezond microbioom te onderhouden, beïnvloedt. Als het gaat om persoonlijke hygiëne en hygiëne thuis, is de bijdrage waarschijnlijk klein
vergeleken met deze andere factoren.

72

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

5. Het publiek is verward en wantrouwend over hygiëne
- In (sociale) media-aandacht over dit onderwerp wordt ‘hygiëne’ vaak
verkeerd gezien als het uitroeien van ‘vuil’, waarbij ‘vuil’ als belangrijkste bron van ziekteverwekkers wordt gezien.
- Brede publiciteit over de (inmiddels weerlegde) hygiënehypothese heeft
geleid tot een heersende overtuiging dat we ‘te schoon voor ons eigen
belang’ zouden zijn geworden. De misvatting dat we ‘slechte’ microben
nodig zouden hebben om een sterk immuunsysteem te bouwen, wordt
nog continue herhaald.
6. Er moet een eenduidige stem komen die voor het belang van hygiëne
opkomt. Momenteel is er geen balans in het afwegen van de gezondheidsvoordelen van hygiëne tegenover de mogelijke risico’s, zoals impact
op het milieu of gezondheidsgevaren. De mogelijke risico’s hebben vaak
de overhand, waarmee hygiëne en haar belang op een tweede plaats
komen.
7. Doelgerichte hygiëne is een simpele, aannemelijke en duurzame aanpak
voor hygiëne thuis en in het dagelijks leven. Doelgerichte hygiëne betekend dat we onze hygiënepraktijken moeten richten op plekken en
tijden waar de verspreiding van schadelijke microben het meest waarschijnlijk is, in plaats van het zien van hygiëne als het uitroeien van vuil –
en vuil als belangrijkste bron van schadelijke microben.
8. Doelgerichte hygiëne biedt een raamwerk voor optimale verdediging
tegen infecties, terwijl blootstelling aan onze microbiële wereld wordt
onderhouden. Het concentreert bovendien onze inzet van middelen
(hitte, water, mechanische actie, reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen)
op zo’n manier dat de impact op het milieu en elders minimaal is.
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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 stevige belangenbehartiging voor de was- en
reinigingsmiddelenindustrie. Hoe wij dat doen leest u in het hoofdstuk
Activiteiten NVZ 2018.

STRUCTUUR NVZ
Structuur NVZ-groepen
ALV
Bestuur
Bureau

Expertwerkgroepen
Producenten

Nifim-bestuur

Beleidscommissie

NVZ Desinfectie

Technische commissie

DE LEDEN
De NVZ heeft 58 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 87 en 88 van dit
jaarbericht.

HET BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 81 van dit
jaarbericht.
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COMMISSIES
Doelstelling
Doelstelling van de NVZ Commissies is om een voor de branche representatief
standpunt te formuleren over onderwerpen binnen haar aandachtsgebied.

De Beleidscommissie (BC)
De Beleidscommissie (BC) bepaalt of en hoe door de NVZ een standpunt
over een actueel onderwerp wordt ingenomen, en hoe deze wordt
uitgedragen naar externe belanghebbenden. Deze standpunten kunnen
reactief en proactief zijn. De BC heeft tevens een signalerende rol en een
poortwachtersfunctie voor het op de interne agenda plaatsen van actuele
onderwerpen die NVZ-leden kunnen raken, om hier indien nodig vervolg
acties aan te koppelen. Tot slot is de BC een klankbord voor het bureau en
zal deze voorzien 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
leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot het
op de markt brengen en produceren van producten 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 met als doel de leden op praktische wijze te informeren over
en ondersteunen bij de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende
gevallen is zij gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zoals de
inspectiediensten en andere belanghebbenden. Tenslotte adviseert de TC
het secretariaat bij het uitdragen van de branche visie zowel intern naar
de leden als naar externe partijen zoals overheden, NGO’s en andere
brancheverenigingen.
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SECTIES
Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde
gemeenschappelijke belangen en/of interesse op een samenhangend terrein
en/of op langere termijn. Een sectie kan onderwerpen 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 producerende
(met name MKB) bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
arbeidsomstandighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Nederlandse
stoffenbeleid, enzovoort.
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HET NVZ-BUREAU IN 2018
Directeur
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

Technisch directeur
M. (Marten) Kops MSc
• Coördinatie Beleidscommissie
• Omzetstatistieken

• REACH
• SUMI

•	Indelen, etiketteren en
verpakken

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

- CLP Verordening
- (Water) ABM
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Manager Scientific & Regulatory Affairs
C. (Chuchu) Yu MSc
•	Coördinatie NVZ Desinfectie
•	Biociden o.a.

•	HOPE BVC
•	Omgevingswet

- Biocidenverordening
-	Nationaal beleid rond registratie
en handhaving

•	Opslag (PGS15 en PGS31)
•	Coördinatie Technische

- Platform biociden

•	Ledenondersteuning

Commissie

Scientific & regulatory affairs
L. (Lisa) Sligting
• Dossier Duurzaamheid
- Verpakkingen

- Microplastics
- Explosive precursors

-	Duurzaam inkopen
- Ecolabel
• Coördinatie sectie Machines
• Ledenondersteuning

Projectmanager Communicatie
mevrouw drs. L.A. (Lilian) Vereijken-van Embden
• Externe Communicatiemiddelen
•	Uitgaven
• Websites
• Verslaglegging
• Jaarbericht
• Tekstschrijven en redigeren
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Secretaresse
mevrouw A. (Adinda) Westerhoff
• Secretariaat
• Onderhoud relatiedatabase
•	Coördinatie van algemene ledenvergaderingen en
sectiebijeenkomsten

Administrateur
G. (Gerhard) Roeterd
• Financiële administratie
- Omzetverklaringen
- Contributie

Het NVZ-team in 2018. Vlnr: Chuchu Yu, Marten Kops, Lisa Sligting,
Hans Razenberg, Adinda Westerhoff, Lilian Vereijken-van Embden
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GROEPEN EN COMMISSIES NVZ
Intern
NVZ-bestuur

M.P. Bakker Schut
(Director, Van Dam Bodegraven) - voorzitter

E. Dijkshoorn
(Sales Director NL Laundry & Home Care, Henkel)

R. Evers
(Country Manager Institutional- Ecolab)

G. Krimp
(General Manager Benelux, Reckitt Benckiser)

B. Tullemans
(Commercieel Directeur, Procter & Gamble Nederland)

81

De vereniging: wie doet wat

F. Tegelaar
(Home Care Director, Unilever)

J. P. Christy
(Managing Director, Kärcher)

H. Toering
(Country Director Diversey Care)

H. Vossen
(Voorzitter NVZ-Producenten, directeur Helichem)
NVZ-Nifim
Sectiebestuur
-	J.P. Christy (Kärcher) - voorzitter
-	C. van Aarle (Alpheios)
-	R. Evers (Ecolab)
-	H. Toering (Diversey)
-	H.M.N. Vossen (Helichem)
NVZ-Desinfectie
Sectiebestuur
-	R.W. Hoevenaar (Veip) - voorzitter
-	G.J.E. van Meurs (Schülke +)
-	P. Stienstra (HG International)
-	H. Boumann (Diversey)
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NVZ-Producentengroep
Sectiebestuur
-	H.M.N. Vossen (Helichem) - voorzitter
-	M.P. Bakker Schut (Van Dam Bodegraven)
-	R.W. Hoevenaar (Veip)
-	C.W.L. Metternich (Spectro)
-	H.J.W. Weenink (Senzora)
Beleidscommissie
-	H.L. Blonk (Senzora) – voorzitter
-	R. de Boer (Dalli)
-	P. Desmarais (Henkel)
-	D. van Corven (Diversey)
-	R.W. Hoevenaar (Veip)
-	B.J. Jongenotter (Ecolab)
-	M. ter Bekke (Procter & Gamble)
-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven)
-	G. Luijkx (Unilever)
Technische Commissie
-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven) - voorzitter
- H. Boumann (Diversey)
- H. Dosogne (Christeyns)
- 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)
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EXTERNE PARTICIPATIE
Nationaal
Overheidsklankbordgroep Stoffen/REACH
VNCI Bestuur
VNCI Beleidsgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu
VNCI Werkgroep Stoffenbeleid
VNO-NCW Bestuur
VNO-NCW Werkgroep Stoffen
VNO-NCW Werkgroep Externe Veiligheid
VNO-NCW Commissie consumentenvraagstukken
VNO-NCW Stuurgroep Duurzame Productie en Consumptie
MKB-Nederland Milieucommissie
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen van huishoudelijke toestellen
Interclean-Tentoonstellingscommissie
Interclean-Congrescommissie
Redactieraad PS (voorheen Professioneel Schoonmaken)
Deskundigen overleg Hygiëne Levensmiddelen en
hygiënecodehouders
Platform Biociden Bestuur
Platform Biociden Ledenraad
Sepawa-Benelux bestuur
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Internationaal
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)
Cefic SDS Taskforce
Cefic Transport Regulations Issue Team
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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
Hako B.V. – Andelst – www.hako.nl
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
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Pen Chemie B.V. – Opmeer – www.penchemie.nl
Procter & Gamble Netherlands B.V. – Rotterdam – www.pg.com
Qlean-Tec B.V. – Mijdrecht – www.qleantec.com
RB Hygiene Home Netherlands B.V. – Hoofddorp – www.rb.com
Reymerink B.V. – ’s-Graveland – www.reymerink.nl
Ricca Clean Nederland B.V. – Hoofddorp – www.profibright.eu
Rogier Bosman Chemie B.V. – Heijningen – www.rbcgroupbv.com
Schülke+ – Haarlem – www.schuelke.com
S.C. Johnson Benelux BVBA – Mijdrecht – www.scjohnson.com
Senzora B.V. – Deventer – www.senzora.com
Siderius Zeepfabriek B.V. – Vuren – www.siderius.nl
Spectro B.V. – Oss – www.spectro.nl
Synerlogic B.V. – Duiven – www.synerlogic.nl
Tevan B.V. – Gorinchem – www.tevan.com
Thetford B.V. – Etten-Leur – www.thetford.eu
Topbrands Europe B.V. – Oud-Beijerland – www.topbrands.nl
Tristar Industries B.V. – Roosendaal – www.tristar.eu
Unilever Benelux – Rotterdam – www.unilever.nl
Van Dam Bodegraven B.V. – Bodegraven – www.vandambodegraven.nl
Veip B.V. – Wijk bij Duurstede – www.veip.nl
Vipack B.V. – Landgraaf – www.vipack.nl
Werner & Mertz Benelux sa/nv – Waterloo (B) – www.wmprof.com
ZEP Industries Europa B.V. – Bergen op Zoom – www.zepindustries.eu/nl

ASSOCIATIEVE LEDEN NVZ (PER 1-1-2018)
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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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 Commissie
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
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Colofon

COLOFON
Het Jaarbericht 2018 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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