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INTRODUCTIE

2020 was een roerig jaar door de onverwachte wending dat het in februari nam. De NVZ heeft dit jaar veel steun 

kunnen bieden aan personen en organisaties die tegenslagen trotseerden en vragen hadden. De pandemie bracht  

veel negativiteit en tegenslagen met zich mee, maar zette de branche ook op scherp. Dit is hét moment om 

hygiëne – één van de kernwaarden van de NVZ – scherper op de kaart te zetten. Door doelgerichte hygiëne 

kunnen infectieziekten zoals COVID-19 de kop worden ingedrukt. De NVZ heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten 

om ook haar andere kernwaarden – Schoon en Duurzaam - te prioriteren. Handouts en factsheets werden 

uitgegeven en online meetings werden georganiseerd. Om ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven 

functioneren, hebben de leden unaniem ingestemd met de aanpassingen in de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement. Al met al was het een bewogen jaar waarin we een diepere connectie vonden met onze achterban.  

In dit Jaarbericht 2020 van de NVZ leest u in een notendop over:
• De NVZ als branchevereniging

• De industrie in cijfers

• Activiteiten

• Publicaties

• Toekomstvisie & -plannen

• Onze leden

LEESWIJZER

Traditionele navigatie
Lees het NVZ Jaarbericht traditioneel,  

zoals een boek. Start op pagina 1 en  

navigeer tot het eind.

Selectieve navigatie
Gebruik de navigatiebar bovenin  

het document om specifieke informatie  

op te zoeken. Switch snel tussen content  

en bepaal zelf uw leesrichting.

Verder lezen
In het document staan links naar externe 

teksten en bestanden. Klik op de link en  

spring naar de informatie om verder te lezen.

https://www.nvz.nl/bibliotheek/handouts-factsheets/


Introductie

3NVZ Jaarbericht 2020

Onze industrie in cijfers     Activiteiten Publicaties Toekomstvisie & -plannen Onze ledenDe NVZ

DE NVZ

NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de Nederlandse branchevereniging  

voor fabrikanten en importeurs van was-, reinigings-, onderhouds- en 

desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines, maar vooral ook kenniscentrum  

op het gebied van de waarden van de vereniging: schoon, hygiënisch en 

duurzaam. Immers, de producten die de leden van de NVZ op de markt brengen 

en hun kennis, zijn onmisbaar in het bereiken van een schone, hygiënische en 

duurzame leefomgeving. 

De NVZ
wil met haar leden en 

haar partners een schone, 
hygiënische en duurzame 

leefomgeving voor
alle Nederlanders

creëren.

NVZ

Strategie

1

2

3

4

5

Stakeholders zien de NVZ als belangrijk 
aanspreekpunt voor hygiënevraagstukken.

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

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

De NVZ stel duurzaamheid centraal.

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

De NVZ gaat namens de branche in 
gesprek met overheid, NGO's, politiek en 

media over een hygiënische, schone en 
duurzame leefomgeving.

Leden zijn betrokken bij de NVZ en over-
tuigd van de meerwaarde van het 
lidmaatschap.

De NVZ informeert, betrekt en 
 ondersteunt haar leden actief ten  
aanzien van wet- en regelgeving  

en vrijwillige initiatieven.

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

De NVZ informeert een breed publiek   
over het verantwoord en veilig  
omgaan met onze producten.

Waarden
Schoon

Hygiënisch
Duurzaam

Producten
Toepassers

Bedrijven
Fabrikanten / 
importeurs 

reinigings-, desinfectie- 
en onderhoudsmiddelen 

& machines

Kennis
juist, veilig 

gebruik van 
producten

BranchepartnersWetenschappers en 
kennisinstituten

Media & NGO'sOverheid

58 

bedrijven zijn in 2020 
lid en/of ketenpartner 

van de NVZ.



Introductie

4NVZ Jaarbericht 2020

De NVZ Activiteiten Publicaties Toekomstvisie & -plannen Onze leden

Figuur 1. Bron: CPB

Bruto binnenlandse product (volume), seizoensgecorrigeerd
2010-100

Schoonmaken 
Onder ‘schoonmaken’ worden onder andere toiletreinigers, bleekmiddelen en alles-

reinigers gerekend. In een duidelijke trend naar meer behoefte aan een schoon huis is de 

verkoop van schoonmaakmiddelen gestegen met maar liefst +15,4%. Deze stijging is met 

name te danken aan de groei van de markt van bleekmiddelen (+18,9%) en producten 

voor oppervlaktereiniging (+18,6%). 

Onderhouden
Er is een kleine stijging te zien van +2,6% die met name te danken is aan de verkoop 

van luchtverfrissers (+4,7%).
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Figuur 3. Omzetcijfers schoonmaken en onderhouden

Onze industrie in cijfers     

ONZE INDUSTRIE IN CIJFERS - CONSUMENTENMARKT

De Nederlandse economie in 2020 
De economie is wereldwijd flink geraakt door de coronacrisis. In de gehele eurozone is  

de economie totaal met -6,8% gekrompen. Nederland is minder hard geraakt dan veel 

andere Europese landen maar heeft in 2020 ook een daling doorgemaakt van -3,8%.

Dat we door verschillende golven en lockdowns veel thuis hebben gezeten, blijkt uit  

de omzetcijfers van huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen. In tegen stelling tot  

veel andere sectoren is deze markt met +6,4% sterk gegroeid tot 981,7 miljoen euro.

Wassen 
Onder deze categorie vallen wasmiddelen voor witte en gekleurde hoofdwas (poeder en 

vloei baar), wasverzachters en washulpmiddelen (vlekbehandelingsmiddelen e.d.). Van alle 

cate gorieën is de markt van wasmiddelen het minst sterk gegroeid, met +0,6%. Binnen 

de categorie wassen is wederom een sterke stijging in de verkoop van ‘pods’ van +15,6%.

Afwassen
Een opvallende sterke groei in de verkoop van afwasmiddelen van +13,4%. Dit wordt 

waarschijnlijk verklaard door het verminderde reisgedrag en de sluiting van de horeca 

voor een deel van 2020.
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Figuur 5. Omzetcijfers professionele markt

ONZE INDUSTRIE IN CIJFERS - 
PROFESSIONELE MARKT

De cijfers op deze pagina betreffen omzetcijfers 

voor de professionele markt die verzameld zijn  

bij de leden van de NVZ. Deze cijfers worden 

geëxtrapoleerd naar het niveau van de totale 

Nederlandse institutionele en industriële markt  

voor reiniging- en desinfectiemiddelen, alsmede 

machines en hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie 

wordt uitgegaan van de geschatte marktaandelen 

die de NVZ-leden met elkaar in de diverse markten 

hebben. De institutionele markt omvat onder meer 

reiniging- en desinfectiemiddelen voor vloer-, 

interieur- en sanitair onderhoud, keukenhygiëne 

(inclusief vaatwasmiddelen) en persoonlijke hygiëne 

(handdesinfectie). De markt voor machines en 

hulpmaterialen omvat onder meer schrob- en 

veegmachines, stof-/waterzuigers, tapijtreiniging 

machines, materiaalwagens, mopsystemen en kleine 

hulpmaterialen. Belangrijke afnemers in de 

institutionele en industriële markt zijn onder meer: 

kantoren, onderwijsinstellingen, horeca, catering, 

instelling voor gezondheidszorg, textielwasserijen, 

de voedingsmiddelenindustrie en de landbouw.

Impact van coronacrisis
Over het totaal is een stijging te zien in alle segmenten. 

De boodschap om je handen goed en vaak te wassen  

is aangeslagen en dit is terug te zien in de omzet van 

handreinigers. Hiernaast is het algemene belang dat 

schoonmaken bijdraagt aan een goede hygiëne terug 

te zien in de omzet van de algemene 

onderhoudsmiddelen. 

De vraag ging omhoog. Aan de andere kant waren 

door de diverse lockdowns en andere beperkingen om 

mensenmassa’s tegen te gaan, zo waren bijvoorbeeld 

veel horeca en evenmentenlocaties beperkt open dan 

wel gesloten. Dit is onder meer terug te zien in de 

getallen voor producten voor keukens/kantines en 

sanitair, die een daling laten zien.

De omzet van desinfectiemiddelen is ruim 

verdubbeld. Deze cijfers betreffen alleen de toegelaten 

desinfectiemiddelen. Deze stijging was te verwachten 

omdat er in de loop van 2020 diverse vrijstellingen 

voor desinfectiemiddelen in het leven zijn geroepen  

om (dreigende) tekorten te voorkómen.

Onze industrie in cijfers     
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ACTIVITEITEN

De NVZ organiseert op regelmatige basis verschillende soorten bijeenkomsten  

en activiteiten. Deze zijn altijd met de strategie in het achterhoofd, om onze visie 

‘een schone, hygiënisch en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders 

creëren’ te bewerkstelligen.

De Stoffendag
De Stoffendag staat in het teken van kennis en kunnen rondom chemische 

stoffen. In 2020 orgainseerde de NVZ met een aantal andere branche-

verenigingen voor de vijfde keer het evenement, voor het eerst via MS Teams. 

Ruim 300 deelnemers meldde zich in verschillende workshops over onder werpen 

zoals desinfectiemiddelen in coronatijd, REACH en CLP voor ZZP’ers,  

de gevolgen van de Brexit en ZSS voor beginners.  

Media-uitingen
De NVZ heeft zich actief aangesloten bij campagnes en media-optredens, om 

aandacht te verkrijgen voor onderwerpen gerelateerd aan haar kernwaarden. 

Mediaplanet campagne
Een landelijke campagne om aandacht te vragen voor  

preventie van infectieziekten.

RTLZ: De Barometer
Een televisie-uitzending om aandacht  

te vestigen op de schoonmaak middelen industrie en 

duurzaamheid. 

Keuringsdienst van Waarde
Een televisie-uitzending over desinfectiemiddelen maken  

van aardappelen.

4 webinars

1. Desinfectiemiddelen in 
Coronatijd
Georganiseerd door Kennisnetwerk 

Biociden, waarbij de NVZ actief 

deelnam aan de paneldiscussie  

en een presentatie gaf over 

REACH- en CLP-verplichtingen 

voor (vrijgestelde) handdesinfectie -

middelen.

2. Milieu Reclame Code
In samenwerking met de NCV en 

Stichting Reclame Code over de 

consequenties van de Milieu 

Reclame Code voor leden van de 

verenigingen.  

3. Coronaproof Cleaning 
(Interclean)
Tijdens de Interclean nnam de NVZ 

deel aan een webinar georgani-

seerd door Service Management, 

en ingestoken als paneldiscussie. 

4. Desinfectiemiddelen 
in Coronatijd: nut en 
noodzaak voor klant en 
medewerker.
Een webinar gericht op het 

gebruik van desinfectiemiddelen 

buiten de zorg. De NVZ nam plaats 

in het panel. 

Activiteiten
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UITGAVEN 2020 FACTSHEETS 2020

HANDOUTS 2020

Reinigings middelen
In de pluimveehouderij

103846_NVZ_BrochurePluimveehouderij_Omslag.indd   1-3 03-04-20   14:14

1 www.steedsduurzamer.nl

Met het groeiende belang van duurzaamheid 
groeit ook de vraag naar informatie over de duur-
zaamheidsaspecten van een product. Leveranciers 
van schoonmaakmiddelen kunnen hier op ver-
schillende manieren over communiceren. Bijvoor-
beeld via een claim op het etiket, een website of 
andere reclame-uitingen. Beweringen en claims 
in dergelijke communicatie mogen in geen geval 
misleidend zijn richting de gebruiker. Daarvoor 
is wet- en regelgeving opgesteld. Dit document, 
opgesteld door de NVZ - Schoon | Hygiënisch | 
Duurzaam1, dient ter verduidelijking van de wet-
telijke regels waaraan duurzaamheidsclaims voor 
schoonmaakmiddelen zijn verbonden. 

Inleiding  
Allereerst is het belangrijk om te weten dat schoonmaak-
middelen die binnen de Europese Unie op de markt worden 
gebracht moeten voldoen aan strenge wetgeving die een 
hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid 
én het milieu waarborgt. De milieubelasting wordt dus altijd 
meegenomen bij de productontwikkeling van schoonmaak-
middelen, ongeacht of een product een duurzaamheids-
keurmerk of -claim bevat. Als een stof bij gebruik in 
schoonmaakmiddelen een onaanvaardbaar risico vormt voor 
het milieu, dan zal deze verboden worden voor die toepas-
sing. Daarnaast is het goed om te benadrukken dat schoon-
maakmiddelen in essentie al duurzaam zijn. Dit komt onder 
andere omdat ze bijdragen aan een goede hygiëne, die cru-
ciaal is voor een goede gezondheid. Tevens dragen ze bij 
aan het onderhoud en daarmee de levensduur van onze 
goederen en gebouwen. 

Schoonmaakmiddelen zijn dus per definitie al duurzaam. 
Desalniettemin zit er wel degelijk verschil in de mate waarin 
schoonmaakproducten duurzaam kunnen zijn. Hierover kan 
in reclame-uitingen gecommuniceerd worden. Deze commu-
nicatie kan de consument of professioneel gebruiker helpen 
een weloverwogen keuze te maken. Het is echter wel 
belangrijk dat deze uitingen betrouwbaar zijn en op geen 
enkele manier misleidend voor de potentiële gebruiker. 
Omdat het niet altijd duidelijk is welke wetgeving hierop 
toeziet is dit document opgesteld. Het geeft een overzicht 
van de wet- en regelgeving rondom duurzaamheidsclaims 
en daarnaast worden een aantal veel gebruikte claims op 
het gebied van duurzaamheid besproken. Mocht u vragen 
hebben over dit onderwerp die niet in dit document worden 
beantwoord dan kunt u altijd contact opnemen met de NVZ 
- Schoon | Hygiënisch | Duurzaam via info@nvz.nl of  
+31 30 6921880. 

1 De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de branchevereniging van fabrikanten en leveranciers van was-, reinigings-, onderhouds-  en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. De NVZ      
   fungeert als kenniscentrum op het gebied van de drie waarden (schoon, hygiënisch en duurzaam). 

Duurzaamheidsclaims op 
schoonmaakmiddelen

Aandachtspunten handdesinfectie: 
• Desinfecteer alleen wanneer nodig, bijvoorbeeld als dit voor 

is geschreven in een hygiëneprotocol of als er geen water, 
handzeep en wasbak voor handen is;

• Zorg ervoor dat je handen zichtbaar schoon zijn;
• Gebruik een toegelaten handdesinfectiemiddel.  

Zie hiervoor www.ctgb.nl;
• Lees en volg het etiket.

1. Zorg dat de handen  
zichtbaar schoon zijn.

2. Breng voldoende handdesinfectiemiddel 
aan om de handen en polsen  

minimaal 30 seconden* vochtig te houden.

3. Wrijf handpalmen  
tegen elkaar.

4. Vingers in elkaar en wrijf handrug en 
tussen de vingers voor beide handen.

5. Wrijf tussen de vingers met  
handpalmen naar elkaar.

9. Laat handen aan de lucht drogen. 
Geen handdoek gebruiken of afspoelen!

6. Haak vingers in elkaar en beweeg 
handen in een cirkel.

7. Wrijf linker- en rechterduim met een 
roterende beweging.

8. Wrijf vingertoppen van beide handen 
door deze te roteren in de handpalm.

www.hygieneforum.nl

Handdesinfectie – Zo doe je dat

Liever een video? 
Scan deze QR-code!

* De minimale tijd hangt per handdesinfectiemiddel af. Lees en volg het etiket! www.hygiëneforum.nl6

Hygiëne in restaurants, cafés en bars 
kritische contactpunten

Key touchpoints:

Key touchpoints:

Om gasten en personeel 
tegen infecties door het 
corona virus of andere micro-
organismen te beschermen, 
is het van belang om de 
kritische contactpunten 
hygiënisch te houden. 

Deze kritische contact punten 
kan je hygiënisch houden 
door goed te reinigen en 
waar nodig te desinfecteren.

Volg de relevante 
hygiënecodes die gelden 
voor restaurants/cafés/bars 
voor algemene voedsel-
veiligheid.

Keuken

Restaurant/café/bar

Wc

Met dank aan Diversey voor het beschikbaar  
stellen van het grafisch materiaal.

1 www.steedsduurzamer.nl

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Schoon-
maakmiddelen dragen bij aan een duurzamere 
samenleving, doordat ze de levensduur van 
producten en gebouwen verlengen en bovendien 
bijdragen aan onze hygiëne en welzijn. Naast deze 
intrinsieke bijdrage aan duurzaamheid, kunnen 
producenten en leveranciers van schoonmaak-
middelen ervoor kiezen om nog een stap verder te 
gaan en de verschillende aspecten van de leven-
scyclus van een product verder te verduurzamen, 
bijvoorbeeld door aan de eisen van een bepaald 
milieukeurmerk te voldoen. Er bestaat een grote 
diversiteit aan keurmerken en certificeringssche-
ma’s die de duurzaamheidsaspecten van was- en 
reinigingsmiddelen beoordelen. Daarnaast kunnen 
er ook duurzaamheidsclaims worden gemaakt 
door bedrijven zelf. Dit document, opgesteld door 
de NVZ, Schoon | Hygiënisch | Duurzaam1, geeft 
een overzicht van de verschillende duurzaam-
heidskeurmerken die er bestaan voor was- en 
reinigingsmiddelen.2

Inleiding

Allereerst is het belangrijk om te weten dat schoonmaak-
middelen die binnen de Europese Unie op de markt worden 
gebracht moeten voldoen aan strenge wetgeving die een 
hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid 
én het milieu waarborgen. De milieubelasting wordt dus 

altijd meegenomen in de productie van schoonmaakmidde-
len, ongeacht of een product een duurzaamheidskeurmerk 
of -claim bevat. Voor meer informatie over duurzaamheids-
claims, zie het document van de NVZ over duurzaamheids-
claims. Dit document is hier te vinden.

Welk keurmerk is het beste? 

Voor een inkoper of een consument zou het handig zijn als 
er een duurzaamheidskeurmerk aangewezen kan worden als 
zijnde ‘het beste keurmerk’. In de praktijk is dat echter niet 
mogelijk, omdat verschillende keurmerken op verschillende 
aspecten beoordelen. Hieronder worden deze verschillende 
aspecten verder toegelicht. 
Omdat duurzaamheidskeurmerken door een externe partij 
geverifieerd moeten worden, geven ze een betrouwbare 
indicatie van producten waarbij extra aandacht is gegaan 
naar duurzaamheid. Het is echter niet zo dat een product 
zonder duurzaamheidskeurmerken per definitie niet duur-
zaam is. Zo is er voor een aantal productcategorieën binnen 
de schoonmaakmiddelensector weinig keuze uit duurzaam-
heidskeurmerken of is er zelfs helemaal geen keurmerk op 
productniveau. 

Er bestaan ook schoonmaakmiddelen zonder duurzaam-
heidskeurmerken die wél voldoen aan duurzaamheidscrite-
ria. Daarnaast is het zo dat er aan het voeren van een 
duurzaamheidskeurmerk kosten zijn verbonden, wat bete-
kent dat het ook een financiële keuze is om voor een keur-
merk te gaan. Met name kleinere bedrijven, hebben soms 
niet de financiële middelen om de kosten voor een keur-
merk te dragen, terwijl ze wel aan de criteria van een derge-
lijk keurmerk voldoen. 

Duurzaamheidskeurmerken  
op schoonmaakmiddelen

1  De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de branchevereniging van fabrikanten en leveranciers van was-, reinigings-, onderhouds-  
en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. De NVZ fungeert als kenniscentrum op het gebied van de drie waarden (schoon, hygiënisch en duurzaam).

2 Dit overzicht claimt niet volledig te zijn. Dit zijn de duurzaamheidskeurmerken die bij weten van de NVZ het meest worden gebruikt  
   voor was- en reinigingsmiddelen. 

Belangrijke momenten  
om handen te wassen: 
• Vóór het bereiden van eten;
• Na het snijden van rauw vlees, zoals kip;
• Nadat je naar de wc bent gegaan;
• Nadat je je neus hebt gesnoten.

Als je onderweg bent en geen water, handzeep en wasbak voor 
handen is, gebruik een handdesinfectiemiddel. Zorg ervoor dat 
je handen zichtbaar schoon zijn.

Handenwassen essentieel voor  
een goede hygiëne – Zo doe je dat!

1. Maak handen vochtig 2. Gebruik voldoende 
handzeep 

3. Wrijf handpalmen  
tegen elkaar

4. Vingers in elkaar en was 
handrug en tussen de vingers 

voor beide handen

5. Was tussen de vingers met 
handpalmen naar elkaar

9. Spoel handen af met water 10. Droog handen (ook tussen 
vingers) grondig af en sluit 

kraan met papieren handdoek

11. Lekker bezig! Jezelf en 
anderen zijn nu beschermd!

Liever een video? 
Scan deze QR-code!

6. Haak vingers in elkaar en 
beweeg handen in een cirkel

7. Was linker- en rechterduim 
met een roterende beweging

8. Was vingertoppen van 
beide handen door deze te 

roteren in de handpalm

Handen

Hand- en 
voedselcontactpunten, 
schoonmaakdoekjes 

en -sponsjes, etc.

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

gootsteen

Vloeren, muren, meubels etc.

Kritische contactpunten 
voor infectie

www.hygieneforum.nl www.hygieneforum.nl3

Hygiëne op scholen  
kritische contactpunten

Kantoor

Kritische contactpunten
Om mensen op scholen tegen infecties door het  
coronavirus  of andere micro-organismen te  
beschermen, is het van belang om de kritische  
contactpunten hygiënisch te houden. 

Deze kritische contactpunten kan je hygiënisch houden  
door goed te reinigen en waar nodig te desinfecteren. 

Klaslokaal

Wc

Sport-/gymzaal

Kantine

Met dank aan Diversey voor het beschikbaar  
stellen van het grafisch materiaal.

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.

Gebruik maken van het toilet Niezen of de neus snuiten Voor een zieke huisgenoot zorgen

Bereiding van voedsel Afval weggooien Zorgen voor huisdieren

Met de vingers eten Deurknoppen aanraken Omgaan met vuil wasgoed

Dit zijn de belangrijkste risicosituaties waar extra 
aandacht voor hygiëne noodzakelijk is:

Infectieketen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen van 
besmetting

Uitscheiding

Overleving & verspreiding 

Opname

handen, oppervlakken, 
kleding, baden, lucht, 

beddengoed, wastafels, 
toiletten

etensresten,  
faeces,

 speeksel, 
hoesten, 
niezen

www.hygieneforum.nl

Mensen, besmet voedsel, 
huisdieren, water

mond, neus, 
inademing, 

wonden

www.hygieneforum.nl3

Hygiëne op kantoren  
kritische contactpunten

Kantoor

Kritische contactpunten
Om mensen op scholen tegen infecties door het  
coronavirus  of andere micro-organismen te  
beschermen, is het van belang om de kritische  
contactpunten hygiënisch te houden. 

Deze kritische contactpunten kan je hygiënisch houden  
door goed te reinigen en waar nodig te desinfecteren. 

Wc Kantine

Met dank aan Diversey voor het beschikbaar  
stellen van het grafisch materiaal.

Desinfectiemiddelen in 
het (pluim)veetransport: 
aanmaken en doseren

103957_NVZ_BrochureDesinfecterenVeetransport_V2.indd   1 19-05-20   16:06

Slim 
desinfecteren
In en om het huis

103489_NVZ_BrochureSlimDesinfecteren_Omslag.indd   1-3 29-01-20   08:20

Reinigingsmiddelen in 

de pluimveehouderij

Desinfectiemiddelen 

in het (pluim)vee-

transport: aanmaken 

en doseren

Slim desinfecteren Duurzaamheidsclaims

Handdesinfectie Hygiëne in

restaurants, cafés 

en bars

Duurzaamheids-

keurmerken

Handenwassen Hygiëne op 

scholen

Hygiëne in en 

rondom het huis

Hygiëne op  

kantoren

Oppervlakhygiëne tijdens 

corona

Hygiëne rondom coronavirus
Met de uitbraak van het coronavirus is het van belang een goede persoon-
lijke en omgevingshygiëne te hebben om de verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan. Een goede hygiëne behelst zowel reinigen als desinfec-
teren wanneer nodig. Anders gezegd: zonder goede reiniging, heeft 
desinfectie geen zin. 

Stap 1
Identificeer de oppervlakken  
waarbij van regelmatig handcontact 
sprake is.

Stap 2
Kies reinigingsmiddel op basis van soort 
vervuiling en materiaalcompatibiliteit.

Stap 3
Kies een geschikt en toegelaten 
desinfectiemiddel. Gebruik hierbij 
desinfectiemiddelen met een 
virusclaim, deze zijn allemaal geschikt 
tegen het coronavirus. 

Stap 4
Verwijder zichtbaar (grof) vuil van het te 
reinigen oppervlak. Breng het 
reinigingsmiddel aan. Indien het 
reinigingsmiddel verdund moet worden, 
doe dit volgens de gebruiksaanwijzing. 

Stap 5
Reinig de geïdentificeerde  
oppervlakken. 

Stap 6
Spoel met schoon water of neem de 
gereinigde oppervlakken af. Zorg dat 
deze droog zijn na reiniging.

Stap 7
Lees en volg het etiket van het 
desinfectiemiddel.

Stap 8
Breng het desinfectiemiddel aan. Indien 
het desinfectiemiddel verdund moet 
worden, doe dit volgens de gebruiks-
aanwijzing op het etiket.

Stap 9
Laat het desinfectiemiddel inwerken 
volgens de gebruiksaanwijzing op  
het etiket.

Stap 10
Zorg dat de gedesinfecteerde oppervlak-
ken droog zijn na desinfectie. Spoel of 
neem de gedesinfecteerde oppervlakken 
af als dit vermeld wordt op het etiket.

Tien stappen voor reiniging en desinfectie van oppervlakken

Aandachtspunten

• Reinig altijd voor desinfectie!
• Verwijder zichtbaar (grof) vuil van het te 

reinigen oppervlak.
• Geef prioriteit aan handcontactopper-

vlakken zoals deurklinken, lichtknoppen, 
kranen, relingen en bedieningspanelen 
van (mobiele) apparaten. 

• Zorg indien nodig voor de juiste 
verdunning. Lees het etiket!

• Zorg voor voldoende inwerktijd van het 
desinfectiemiddel. Lees het etiket!

• Let op: handdesinfectiemiddelen kunnen 
niet zonder meer voor oppervlakken 
gebruikt worden. Lees en volg het etiket!

• Zorg dat het te desinfecteren 
oppervlak gereinigd is voordat het 
desinfectiemiddel wordt toegepast. 

• Gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen 
die toegelaten zijn met een virusclaim, 
deze zijn allemaal geschikt tegen het 
coronavirus. Lees en volg het etiket!

• Desinfectiemiddelen op basis van  
alcohol zijn doorgaans niet geschikt voor 
grote oppervakken. Overweeg daarom 
desinfectiemiddelen op basis van andere 
werkzame stoffen zoals natriumhypo-
chloriet, natriumdichloorisocyanuraat, 
quaternaire ammoniumverbindingen en 
waterstofperoxide. Raadpleeg uw leve-
rancier of het te behandelen oppervlak 
bestand is tegen het middel of test eerst 
op een onopvallend gedeelte. 

• Kijk op www.ctgb.nl voor een overzicht 
van beschikbare desinfectiemiddelen 
voor oppervlakken.

• Gebruik bij voorkeur schoonmaakmateri-
alen voor eenmalig gebruik. 

• Was herbruikbare schoonmaakmaterialen 
op het juiste wasprogramma met mini-
maal 60 graden en draai de was volle-
dig met de juiste dosering en geschikt 
wasmiddel. 

Vuil

Zichtbaar (99%) Onzichtbaar (1%)

Organisch Anorganisch

Mineralen
Kalk

Roest

Zuur product
pH < 3

Desinfectie

Microbiële  
verontreiniging

Bacteriën
Schimmels

Gisten
Virussen

Alkalisch product
pH >11

Eiwit ZetmeelVet

Voor meer informatie over reinigen en desinfecteren, zie ook https://www.nvz.nl/over-de-nvz/downloads/uitgaven/

PUBLICATIES

De NVZ publiceert regelmatig nieuwe handouts, 

factsheets en brochures naar aanleiding van 

vraagstukken en/of over ingewikkelde materie.  

Deze informatie wordt wijdverspreid om zoveel 

mogelijk geintereseerden en belanghebbenden  

te informeren. Voor een geheel overzicht van al 

onze publicaties, bekijk onze downloadpagina.

https://www.nvz.nl/application/files/7216/1838/4320/2020_NVZ_IKB_Ei-Kip_ReinigingsmiddelenPluimveehouderij_LR_4.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/8116/2073/3797/NVZ_DuurzaamheidsClaims.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/3016/1900/7818/2021_NVZ-SNL_NL_Handout_Handdesinfectie.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/1616/1900/7824/2021_NVZ-SNL_NL_Handout_Hygiene_Horeca.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/4916/2073/3797/NVZ_DuurzaamheidsKeurmerken.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/1916/1900/7818/2021_NVZ-SNL_NL_Handout_Handenwassen.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/8116/1900/7824/2021_NVZ-SNL_NL_Handout_Hygiene_Scholen.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/2816/1900/7825/2021_NVZ-SNL_NL_Handout_RisicoHygieneInEnRondomHuis.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/2516/1900/7821/2021_NVZ-SNL_NL_Handout_Hygiene_Kantoren.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/2016/1838/4289/103957_NVZ_BrochureDesinfecterenVeetransport_LR_3.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/2116/1838/4421/NVZ_Brochure_SlimDesinfecteren_10.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/4116/1651/1306/2020_NVZ_Handout_Oppervlakhygiene_tijdens_corona.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/4116/1651/1306/2020_NVZ_Handout_Oppervlakhygiene_tijdens_corona.pdf
https://www.nvz.nl/application/files/4116/1651/1306/2020_NVZ_Handout_Oppervlakhygiene_tijdens_corona.pdf
https://www.nvz.nl/bibliotheek/handouts-factsheets/
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TOEKOMSTVISIE & -PLANNEN

De coronacrisis heeft de aandacht gevestigd  

op schoon en hygiëne. Het is noodzakelijk  

voor de volksgezondheid en continuïteit van  

de maatschappij en economie om toekomstige 

uitbraken van infectieziekten voor te zijn.  

In lijn met deze gedachte heeft de NVZ 

haar toekomstplannen ingestoken.

Doelgerichte hygiene
Om tot goede hygiëne te komen, is het niet noodzakelijk om 

álles te reinigen, maar juist goed om op sleutelmomenten te 

focussen. 9 Sleutelmomenten zijn hiervoor in kaart gebracht 

(o.a. toiletbezoek, afval weggooien, deurknoppen aanraken). 

Tijdens deze momenten zijn verschillende oppervlakken van 

belang. De belangrijkste: de handen. Om hier aandacht op  

de vestigen en men juist te informeren, besteedt de NVZ ook  

in 2021 aandacht aan doelgerichte hygiene. 

Jong geleerd is oud gedaan:  
educatie over hygiëne
Om op national niveau gedragsverandering te bewerkstelligen, 

is het belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met opleiden. 

Het internationale schoolprogramma e-Bug is een lesprogramma 

om jonge kinderen te leren over (het belang van) hygiëne,  

infectieziekten en antibiotica-resistentie. De NVZ gaat zich 

opnieuw inzetten om dit programma in Nederland te 

verspreiden.

Hygiëneforum 2021
Al enkele jaren organiseert de NVZ in samenwerking met  

andere partijen het Hygiëneforum. Het forum van 2021 staat  

in het teken van het laten voortduren van schoon en hygiëne, 

ten behoeve van de continuïteit van de samenleving. Er zullen 

verschillende activiteiten, waaronder het forum in najaar 2021 

worden georganiseerd, in samenwerking met Vereniging 

Schoonmaak Research (VSR) en Schoonmakend Nederland. 

Duurzame innovaties
De industrie staat niet stil wat betreft duurzame innovatie.  

Op organisatieniveau en in samenwerkingsverbanden wordt  

er gewerkt aan de verduurzaming van de industire (t.b.v. de 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).  

Eén van de initiatieven waar de NVZ communicatie-activiteiten 

op gaat ondernemen, is de packaging sleeve. Een international 

initiatief om de circulariteit van de verpakkingenstroom te 

bevorderen. Door middel van een universeel icoon en 

geperforeerde strip op verpakkingen,  

wordt juist scheiden van de materialen bevorderd.

https://www.nvz.nl/application/files/5116/1838/6378/201223_Handout_doelgerichte_hygiene_9_sleutelmomenten_3.pdf
https://www.e-bug.eu/
https://www.hygieneforum.nl/nl/
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NVZ LEDEN 2020

AAKO - Leusden www.aako.nl

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

BlueSun Consumer Brands B.V. - Capelle aan den IJssel www.bluesuncb.com

Burg Non Food B.V. - Klundert www.burggroep.com

Christeyns B.V. - Nieuw-Vennep www.christeyns.com

CID LINES - Ieper (B) www.cidlines.com

Colgate-Palmolive Nederland B.V. - Weesp www.colgate.com

Dalli De Klok B.V. - Heerde www.dalli-group.com

Diversey B.V. - Utrecht www.diversey.com

Dr. Weigert Nederland B.V. - Assen www.drweigert.nl

Dreumex B.V. - Oss www.dreumex.com

ECO Nederland B.V. - Brunssum www.eco-nederland.com

Ecolab B.V. - Nieuwegein www.nl.ecolab.eu

Eco-Point International B.V. - Halsteren www.eco-point.com

Helichem B.V. - Belfeld www.helichem.nl

Henkel Nederland B.V. - Nieuwegein www.henkel.nl

HG International B.V. - Almere www.hg.eu

Kärcher B.V. - Hoogstraten (B) www.karcher.nl

Kersia Benelux - Herentals (B) www.kersia-group.com

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-Advance 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.oranjebv.com

Pen Chemie B.V. - Opmeer www.penchemie.nl

Procter & Gamble Netherlands - 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

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

Schülke+ - Haarlem www.schuelke.com

S.C. Johnson Benelux BVBA - Mijdrecht www.scjohnson.com

S.C. Johnson Professional - Krefeld www.scjp.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

KETENPARTNERS NVZ

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

http://www.alpheios.nl
http://www.americol.nl
http://www.amway.nl
http://www.angchem.com
http://www.bluesuncb.com
http://www.burggroep.com
http://www.christeyns.com
http://www.cidlines.com
http://www.colgate.com
http://www.dalli-group.com
http://www.diversey.com
http://www.drweigert.nl
http://www.dreumex.com
http://www.eco-nederland.com
http://www.nl.ecolab.eu
http://www.eco-point.com
http://www.helichem.nl
http://www.henkel.nl
http://www.hg.eu
http://www.karcher.nl
http://www.kersia-group.com
http://www.kompak.nl
http://www.royalsanders.com
http://www.mascot-europe.nl
http://www.mega-cleaning.nl
http://www.militex.nl
http://www.multifill.nl
http://www.nilfisk.nl
http://www.numatic.nl
http://www.newellrubbermaid.com
http://www.oranjebv.com
http://www.penchemie.nl
http://www.pg.com
http://www.qleantec.com
http://www.rb.com
http://www.reymerink.nl
http://www.rbcgroupbv.com
http://www.schuelke.com
http://www.scjohnson.com
http://www.senzora.com
http://www.siderius.nl
http://www.spectro.nl
http://www.synerlogic.nl
http://www.tevan.com
http://www.thetford.eu
http://www.topbrands.nl
http://www.tristar.eu
http://www.unilever.nl
http://www.vandambodegraven.nl
http://www.veip.nl
http://www.vipack.nl
http://www.wmprof.com
http://www.zepindustries.eu/nl
http://www.btc-europe.com
http://www.lonza.com
http://www.siriusint.com
https://www.nvz.nl/application/files/5416/2322/1582/NVZ_lidmaatschapsbrochure_DEF2.pdf


COLOFON

Dit digitale Jaarbericht 2020 is een publicatie van de NVZ - 

Schoon | Hygiënisch | Duurzaam, de brancheorganisatie van 

fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen.  

De NVZ geeft met het Jaarbericht haar stakeholders inzicht  

in de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging.

NVZ Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Telefoon: 030-6921880

E-mail: nvz@nvz.nl

www.nvz.nl

Eindredactie
Marita Vaes

Redactie
Marita Vaes, Marten Kops, Lisa Sligting, Chuchu Yu, Adinda 

Westerhoff en Hans Razenberg

Fotografie
Hans Razenberg

Vormgeving en drukwerk
Vandenberg | Concept, design, print & online, Maarn

©2021 NVZ, Zeist

nog verder opmaken

ik mis contact
staat wel in navi kolom

contactgegevens toegevoegd 

http://www.nvz.nl

	Ook lid worden?: 


