
Lidmaatschap van de NVZ

Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

De toegevoegde waarde van lidmaatschap uitgelegd

De brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reiniginsmiddelen



Team NVZ

DE NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de Nederlandse branchevereniging voor fabrikanten  
en importeurs van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines.

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

ONZE LEDEN - De leden van de NVZ bestaan uit een breed scala van bedrijven en producten, die 
gemeenschappelijk hebben dat ze was-, reinigings-, desinfectie- of onderhoudsmiddelen op de markt 
brengen. Naast leden met stemrecht, heeft de NVZ ook ketenpartners.

SINDS 1948 staan de medewerkers van het NVZ-bureau voor haar leden klaar. De NVZ facilieert 
advies op maat, vertegenwoordigt leden in Nederland en Europa en geeft informatie over belangrijke 
ontwikkelingen in de branche.
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WAARDEN: schoon, hygiënisch en duurzaam
Op deze waarden spelen de NZV en haar leden een cruciale rol. Ze vormen daarom ons bestaansrecht. We 
bereiken deze waarden niet enkel middels de producten, maar ook op het gebied van kennis.

BEDRIJVEN: haar leden zijn de kern van de NVZ
Natuurlijk staan de leden bij de NVZ centraal. Het NVZ-bureau faciliteert in haar belangrijkste klassieke 
taak: vertegenwoordigen van leden en actief infomeren en ondersteunen. 

PRODUCTEN: de middelen die nodig zijn om onze visie te realiseren
Zonder de producten van onze leden bereiken we niet een schone, hygiënisch en duurzame 
leefomgeving.

NVZ als kenniscentrum: snijvlak in de kern
Waar de drie peilers samenkomen, staat de NVZ. Te midden van een netwerk van stakeholders heeft de 
NVZ direct contact met alle belangrijke partijen.
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Meer dan 90% van  
de (grote en kleine) bedrijven in onze sector  
ziet het belang van de NVZ en is daarom lid.

We staan voor een sterke vertegenwoordiging  
van onze industrie en komen op voor onze lidbedrijven.

Top 5 redenen om lid te worden



Het NVZ netwerk

“De NVZ heeft een verbindende rol.  
Ze versterkt de kwaliteit en het kennisniveau binnen de 

branche en werpt haar blik ver vooruit.  
Voor zowel multinationals als voor lokaal opererende 

bedrijven is het van grote waarde om lid te zijn van zo’n 
stevig netwerk.“

Marc Bakker-Schut, Van Dam Bodegraven

De NVZ vertegenwoordigt haar lidbedrijven bij ministeries, maatschappelijke organisaties en belangen- 
verenigingen. Ze spreekt met Nederlandse en Europese volksvertegenwoordigers. De NVZ heeft ook 
invloed bij VNO-NCW. 

De NVZ is aangesloten bij de A.I.S.E en is daarmee inhoudelijk betrokken bij diverse Europese ont- 
wikkelingen op het gebied van was- en reinigingsmiddelen. Gelet op het feit dat het beleid op het gebied 
van veiligheid en milieu voor de EU, in grote mate in Brussel wordt bepaald, is dit contact van groot be-
lang. Dankzij dit contact kan de NVZ haar leden vroegtijdig over diverse zaken informeren en invloed 
uitoefenen, en kunnen haar leden tijdig anticiperen op veranderende wet- en regelgeving. 

De NVZ heeft regelmatig contact met de Nederlandse overheid, Europese en Nederlandse branche- 
verenigingen en andere belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld ministeries, inspectiediensten, milieu- 
en consumentenorganisaties en onderzoeksinstellingen. Met haar leden en externe partijen op natio-
naal en internationaal niveau, beschikt de NVZ over een uitgebreid expertnetwerk. De NVZ werkt onder 
meer samen met de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV), Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV), 
Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) en Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) in het samen-
werkingsverband Mengend Nederland.

Invloed doordat we samen sterk staan



NVZ Academy
Als NVZ-lid wordt uw kennis over relevante onderwerpen bijgespijkerd via de NVZ Academy, 
in de vorm van workshops, cursussen, brochures en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Voorlichting wet- en regelgeving 
De medewerkers van de NVZ zijn een autoriteit met betrekking tot zaken die binnen en bui-
ten onze branche spelen. Ze hebben niet alleen veel kennis, maar weten ook waar de belan-
gen voor de leden liggen. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen wordt u op de 
hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, bieden we u handleidingen voor praktische 
zaken en helpen we u bij het implementeren van wet- en regelgeving.

Toegang tot kennis

“Voor ons is de ondersteuning en informatievoorziening van de NVZ  
heel waardevol. We worden up-to-date gehouden  

op het gebied van bijvoorbeeld wetgeving. Via cursussen en 
nieuwsbrieven blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

dat is zeer relevant om veilig en op de juiste manier te kunnen werken.”

Will Drissen, Alpheios

“De NVZ heeft kennis van zaken en een heldere boodschap.  
Wij zijn gekoppeld aan een sterk netwerk  

en weten wie we op het juiste moment moeten benaderen  
om acute problemen bij leden te kunnen oplossen.  

Dat is hoe wij de belangen van onze leden optimaal behartigen.”

Hans Razenberg, NVZ



“De NVZ heeft een waardevolle blik op het grotere geheel 
van de sector. De vereniging is zeer actief binnen de A.I.S.E., 
iets dat waardevol is om in het Europese speelveld te kunnen 

blijven opereren. Daarnaast heeft de NVZ veel kennis van lokale 
richtlijnen en wetten, iets dat voor kleine en grote bedrijven zeer 

behulpzaam is om over te kunnen discussiëren.”

Marie Regnier, Reckitt

Het uitwisselen van informatie binnen de keten is altijd al belangrijk geweest, maar met de verdere 
verduurzaming en het snel veranderende (stoffen)beleid wordt dit steeds crucialer. Daarom heeft de NVZ 
het ketenpartnerschap in het leven geroepen. Zo kunnen ook toeleveranciers, distributeurs en retailers 
zich aansluiten bij de vereniging. Ze krijgen enerzijds de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en 
anderzijds toegang tot alle informatievoorzieningen en de door de NVZ georganiseerde evenementen.

Ketenpartners

“Onze industrie in zijn geheel draagt bij aan een veilige en schone 
leefomgeving thuis en daarbuiten, voor iedereen!  

Verenigd in de NVZ houden wij deze rol scherp in de gaten  
en ondernemen actie om de afstemming tussen  

de maatschappij, wetgever en onze branche te optimaliseren.”

Karel van Gorp, Diversey



Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap, dan kunt 
contact met ons opnemen. We maken graag een afspraak 
om kennis te maken!

  030-6921880

  nvz@nvz.nl

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

nvz.nl
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