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“DE PANDEMIE ZETTE DE
BRANCHE OP SCHERP. DIT IS
HÉT MOMENT OM HYGIËNE
SCHERPER OP DE KAART TE
ZETTEN.”
waarmee een groot publiek door middel van artikelen en video’s geïnfor-

GEACHTE LEZER

meerd en aangespoord werd. Lees in dit Jaarbericht over de ondernomen
acties en communicatie.

2020 was een roerig jaar door de onverwachte wending dat het in februari

Naast alle activiteiten rondom de pandemie, heeft de NVZ niet stilgezeten

nam. De NVZ heeft dit jaar veel steun kunnen bieden aan personen en

om ook haar andere kernwaarden – Schoon en Duurzaam - te prioriteren

organisaties die tegenslagen trotseerden en vragen hadden. Het beant-

dit jaar. De veranderende wereld verlangt van de bedrijven een innovatieve

woorden van deze vragen over de productie en opslag van desinfectie-

en duurzame aanpak. Wordt hier niet snel genoeg naar gehandeld, dan

middelen, de bijkomende wetgeving en regels waren onderdeel van het

volgt veelal kritiek. De NVZ komt hierin haar leden tegemoet. Een weten-

dagelijkse werk.

schappelijk gedreven beleid krijgt onder andere vorm door middel van factsheets over duurzaam vervoer van lege verpakkingen en duurzaamheids-

Ondanks dat de pandemie veel negativiteit en tegenslagen met zich mee-

claims en -keurmerken. Om ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven

bracht, zette het de branche ook op scherp. Dit is hét moment om hygiëne

functioneren, hebben de leden unaniem ingestemd met de aanpassingen in

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

de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

COVID-19 heeft zich wereldwijd snel verspreid. Door doelgerichte hygiëne
kunnen infectieziekten de kop worden ingedrukt. Gedurende het jaar heeft

Al met al was het een bewogen jaar waarin we een diepere connectie

de NVZ zich ingezet om van het moment gebruik te maken. Naast de vaste

vonden met onze achterban. In dit Jaarbericht leest u onder andere over

COVID-19-updates op de website, heeft de NVZ deelgenomen aan webinars,

de trends van afgelopen jaar, het NVZ-beleid, onze blik op de toekomst en

paneldiscussies en workshops om expertise te delen. Dit gebeurde vaak in

de samenstelling van de vereniging.

selecte groepen, met stakeholders uit het bedrijfsleven of overheidsinstanties.
Om het grotere publiek te bereiken, schreef de NVZ voor verschillende vakmedia waarin een scherp oog gehouden werd op nepnieuws. Ook werkte

Marc Bakker Schut | Voorzitter NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

ze mee aan een landelijke campagne over de preventie van infectieziekten

04

05

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

DE NVZ
IN BEELD

DE NEDERLANDSE MARKT VOOR WASEN REINIGINGSMIDDELEN IN 2020
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% (Figuur 1). Deze daling is nog sterker dan
de daling door de kredietcrisis in 2009 van -3,7%. Daarentegen heeft de
Europese Commissie voor 2021 voorspeld dat Nederland het laagste groeipercentage zal doormaken dan de negentien andere eurolanden, namelijk
een groei van +1,8%.
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Figuur 1. Bron: CPB
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt verder op basis van de
eerste cijfers van 2020 dat consumenten vorig jaar 6,6% minder hebben
besteed, de grootste krimp ooit gemeten door het CBS. Deze daling is
vooral toe te wijzen aan minder uitgaven aan horeca, recreatie en cultuur,
vervoer en kleding.
De export van goederen en diensten is in 2020 met 4,3% gedaald.
Desondanks meldt het CBS een stijging te zien in de export van chemische
producten, de categorie die het hardst is gegroeid. Een belangrijk deel van
deze groei heeft te maken met (ingrediënten van) reinigings- en desinfectiemiddelen.
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blijkt uit de omzetcijfers van huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen.
In tegenstelling tot veel andere sectoren is deze markt met +6,4% sterk
gegroeid tot 981,7 miljoen euro.
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De grafiek in Figuur 4 bevat de omzetcijfers van producten die gebruikt
worden tijdens het schoonmaken en onderhouden. Onder ‘schoonmaken’

Figuur 2. Totale omzetcijfers huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen

worden onder andere toiletreinigers, bleekmiddelen en allesreinigers gerekend. In een duidelijke trend naar meer behoefte aan een schoon huis is
de verkoop van schoonmaakmiddelen gestegen met maar liefst +15,4%.

Hieronder worden de omzetcijfers van een aantal categorieën toegelicht

Deze stijging is met name te danken aan de groei van de markt van bleek-

(wassen, afwassen, schoonmaken en onderhouden).

middelen (+18,9%) en producten voor oppervlaktereiniging (+18,6%).

worden tijdens het wassen en afwassen. Onder ‘wassen’ wordt gerekend:
wasmiddelen voor witte en gekleurde hoofdwas (poeder en vloeibaar),
wasverzachters en washulpmiddelen (vlekbehandelingsmiddelen e.d.).
Opvallend binnen deze cijfers is de relatief sterke groei in de verkoop van
afwasmiddelen van maar liefst +13,4%. Deze stijging is te verklaren door

met name te danken is aan de verkoop van luchtverfrissers (+4,7%).

262

91

252

90

242

het verminderde reisgedrag en de sluiting van de horeca voor een deel van

232

2020. Van alle categorieën is de markt van wasmiddelen het minst sterk

222

gegroeid met +0,6%. Binnen de categorie wassen is net als de afgelopen

212

jaren een sterke daling te zien in poedervormige wasmiddelen (-8,6%) en
wederom een sterke stijging in de verkoop van ‘pods’ van +15,6%.

Onderhouden

Schoonmaken

90,2 mln.

De grafiek in Figuur 3 bevat de omzetcijfers van producten die gebruikt

256,7 miljoen

Wassen en afwassen

In de categorie onderhouden is een kleine stijging te zien van +2,6% die

89
88
87
86

2015

2016

2017

2018

2019

Omzet (miljoen Euro)

2020

85

2015

2016

Figuur 4. Omzetcijfers schoonmaken en onderhouden

08

2017

2018

Omzet (miljoen Euro)

09

2019

2020

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Consument maakt vaker schoon, maar zoekt wel naar
gebruiksgemak

men en kleine hulpmaterialen.

Tijdens de coronacrisis is de consument vanzelfsprekend meer gaan schoon-

meer: kantoren, onderwijsinstellingen, horeca, catering, instelling voor

maken. Met name het toilet en contactoppervlakken worden vaker schoon-

gezondheidszorg, textielwasserijen, de voedingsmiddelenindustrie en

gemaakt, blijkt uit de sterke stijging in verkoop van bleekmiddelen en

de landbouw.

een schone woning.
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Figuur 5. Omzetcijfers professionele markt

trapoleerd naar het niveau van de totale Nederlandse institutionele en

Toelichting statistieken chemie professionele markt
2020

industriële markt voor reiniging- en desinfectiemiddelen, alsmede machines

De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op de professionele markt.

en hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie wordt uitgegaan van de geschatte

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

de secties NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden geëx-
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228,7 miljoen

men heeft in 2020 veel meer tijd thuis besteed en heeft dan behoefte aan

46,3 miljoen

allesreinigers. Thuiswerken en de lockdowns hebben hier een rol in gehad:

Belangrijke afnemers in de institutionele en industriële markt zijn onder

marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de diverse markten hebben.
De institutionele markt omvat onder meer reiniging- en desinfectiemiddelen

De boodschap om je handen goed en vaak te wassen is aangeslagen

voor vloer-, interieur- en sanitaironderhoud, keukenhygiëne (inclusief vaat-

en dit is terug te zien in de omzet van handreinigers. Hiernaast is het

wasmiddelen) en persoonlijke hygiëne (hand desinfectie). De markt voor

algemene belang dat schoonmaken bijdraagt aan een goede hygiëne,

machines en hulpmaterialen omvat onder meer schrob- en veegmachines,

ook terug te zien in de omzet van de algemene onderhoudsmiddelen,

stof-/waterzuigers, tapijtreiniging machines, materiaalwagens, mopsyste-

deze hebben ook een stijging doorgemaakt. Hiernaast heeft de zorg
ook veel te maken gehad met corona-gerelateerde zaken. Deze oorzaken
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hebben onder meer bijgedragen aan de stijging van het totaal.

Robotisering bevindt zich daarbij op dit moment nog in een vroeg stadium.

Aan de andere kant waren door de diverse lockdowns en andere beper

De vraag naar robotmachines vanuit de schoonmaakbranche is nog redelijk

kingen om mensenmassa’s tegen te gaan, bijvoorbeeld veel horeca en

laag. Reden hiervoor is dat men niet enkel op efficiëntie vooruit wil gaan,

evenementenlocaties beperkt dan wel gesloten. Dit is onder meer terug

maar ook op financieel gebied. Op dit moment is het kostenplaatje van een

te zien in de getallen voor producten voor keukens/kantines en sanitair,

robot versus handmatig werk nog niet helemaal waar het zou moeten zijn.

die een daling laten zien.

Uiteindelijk gaat dat zeker veranderen, want de ontwikkelingen gaan hard.
Alle fabrikanten zijn hard aan het werk om die laatste vijf tot tien procent

De omzet van desinfectiemiddelen is ruim verdubbeld. Deze cijfers betreffen

optimalisatie die we nodig hebben, te realiseren.

alleen de toegelaten desinfectiemiddelen. Deze stijging was te verwachten
omdat er in de loop van 2020 diverse vrijstellingen voor desinfectiemidde-

Een schoonmaakmachine is een gecompliceerd staaltje techniek. Iets waar

len in het leven zijn geroepen om (dreigende) tekorten te voorkómen. Lees

niet iedereen zich altijd even bewust van is. Een schoonmaakmachine staat

meer over in het hoofdstuk ‘De impact van corona’ in wat de NVZ, haar

altijd in het vuil en bevat daarnaast veel bewegende onderdelen. Onderhoud

leden en de overheid hebben gedaan in dit kader.

is dus ook echt noodzakelijk.

Schoonmaakmachines

In de meeste gevallen wordt er net zolang met de machines doorgewerkt

Ook de markt voor schoonmaakmachines ontkomt niet aan de economische

totdat ze écht niet meer kunnen. Pas als de machine volledig op is, wordt

gevolgen van de coronacrisis. Een groot deel van de schoonmaakmachines

die vervangen. Dat is lastig voor de tweedehandsmarkt. Het aanbod van

wordt normaliter ingezet op locaties waar veel mensen bijeenkomen. Want

tweedehands machines is daarom ook laag. Er is heel weinig roulatie, want

vaak geldt: hoe meer mensen, hoe meer er opgeruimd moet worden. Maar

die opgebruikte machines zijn niet meer geschikt om door te verkopen.

heel veel van die plekken moesten hun deuren noodgedwongen sluiten.

Leasen en huren van machines biedt hierin misschien de oplossing. In de

Opeens kwamen daar geen mensen meer over de vloer. En dus hoeft er

schoonmaakbranche zien we nog een duidelijke voorkeur voor het zelf

ook niet meer, of in elk geval minder, schoongemaakt te worden. Met een

willen bezitten van een machine, maar we zien wel een trend van zoeken

daling in de verkoop van schoonmaakmachines tot gevolg.

naar flexibele inzetmogelijkheden. Mogelijk gaan we dit in de komende
jaren ook terug zien in de omzetcijfers van schoonmaakmachines.

Inmiddels is alles vrij stabiel en heeft iedereen zich voor zover mogelijk wel
aangepast naar de nieuwe situatie. Er zijn daarnaast genoeg sectoren waar
nog wél volop wordt schoongemaakt en waar de machines dus nog wel
ingezet worden. In bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en de zorg
zijn de hygiënewensen en -eisen zelfs aangescherpt. Daar kun je waarde
toevoegen met professionele schoonmaakmachines.
Op den duur zal de stijgende lijn weer opgepakt worden. Of er in de toekomst alleen nog maar door machines wordt schoongemaakt? Nee, het
gaat om de interactie tussen mens en machine. Het zal zeker niet gebeuren
dat alles wordt overgenomen door machines.
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BELEID
2016-2020

De overwegingen die aan het NVZ-beleid ten grondslag liggen, kunt u
nalezen op www.nvz.nl (zie ‘Over de NVZ’). De visie en missie van de NVZ
leest u hieronder.

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
• De NVZ werkt met haar partners aan initiatieven die hygiëne vergroten.
• De NVZ stelt duurzaamheid centraal.
• De NVZ gaat namens de branche in gesprek met overheid, NGO’s, politiek
en media over een hygiënische, schone en duurzame leefomgeving.
• De NVZ informeert, betrekt en ondersteunt haar leden actief ten aanzien
van wet- en regelgeving en vrijwillige initiatieven.
• De NVZ informeert een breed publiek over het verantwoord en veilig om
gaan met onze producten.
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Strategie

Structuur NVZ-groepen
ALV

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

Bestuur
Bureau
Producenten

Nifim-bestuur

Beleidscommissie

NVZ Desinfectie

Expertgroepen

Technische commissie

PIJLERS VAN DE NVZ

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.

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

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

Waarden

goede contacten te behouden met deze stakeholders.

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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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

Uitleg bij 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 ‘mediacrisis’ t.o.v. de waarden

Bedrijven
1.	Rol als kenniscentrum t.o.v. wet- en regelgeving profileren
2.	Leden actief betrekken bij ontwikkelingen wet- en regelgeving en
initiatieven
3.	Leden actief ondersteunen bij in praktijk brengen wet- en regelgeving
4.	Belangen van leden vertegenwoordigen in Nederland en de EU

Producten
1.	Rol als kenniscentrum t.o.v. veilig en duurzaam gebruik producten
2.	Rol in het (terug)brengen van vertrouwen in chemische producten bij
het algemene publiek
3.	Profileren van belang van producten bij het realiseren van de waarden
4.	Initiatieven t.o.v. producten initiëren en/of zichtbaar maken
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DE IMPACT
VAN CORONA

Een onderwerp dat onvermijdelijk veel voorkomt in dit Jaarbericht is corona.
Als er één gegeven de wereld op z’n kop heeft gezet en beheerst heeft in
2020, is dat wel het COVID-19 virus en de bijkomende pandemie. Omdat
de NVZ hier logischerwijs ook op dagelijkse basis mee bezig is (geweest),
besteden wij een gehele sectie aan coronagerelateerde activiteiten/
communicatie.
Sinds de aanvang van de coronacrisis is de NVZ geregeld in contact geweest
met haar leden, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze gesprekken gingen
onder andere over de beschikbaarheid van (desinfectie)middelen.
Over de desinfectiemiddelen is veel onduidelijkheid ontstaan: Is er genoeg?
Wie mag wat produceren? en Wat houden de (tijdelijke) vrijstellingen in?
Op deze en andere vragen gaf de NVZ antwoord. De NVZ heeft in het begin
een aantal digitale coronavraaguren gehouden en gedurende het jaar 13
Corona-updates verstuurd, beginnend in maart.
Belangrijke informatie die voortkwam uit de persconferenties op televisie
werd in deze updates vertaald naar de branchespecifieke situatie.
Onderwerpen die daarnaast besproken werden, zijn onder andere: coronavideoconferenties voor leden, handhaving (corona)beleid, het testbeleid, de
CoronaMelder App, thuiswerken en (het gebruik van) mondkapjes.
Er is in deze tijd veel gecommuniceerd over de desinfectiemiddelen tijdens
de coronacrisis. Hiervoor is bij aanvang van de pandemie een pagina op
de website voor leden en belangstellende professionals en consumenten
ingericht. Diverse stroomdiagrammen en handouts zijn hierop gepubliceerd.

21

De impact van corona

Start
Desinfectiemiddel

Voor professioneel
gebruik en in een bedrijfsof beroepsmatige
omgeving?

J

Toegelaten door Ctgb
in NL?

N
Geen vrijstelling

PT1 of PT2

J

PT2

J

N
J

Virusclaim (ook
partieel) PT2?

Handdesinfectie?

J
Vrijstelling 70%
alcoholen

N

Voor professioneel
gebruik in de zorg of
farmaceutische
industrie?

WHO referentieformulering?

Voor professioneel
gebruik in de zorg of
farmaceutische
industrie?

N

J

Geen vrijstelling

J

Vrijstelling PT1middelen

N

J
Geen vrijstelling

Apothekersbereiding
LNA-receptuur?

N

N
Geen vrijstelling

Bevat:
• Alcoholen (minimaal
70% v/v);
• Waterstofperoxide
(minimaal 0,5%); of
• Natriumhypochloriet
(minimaal 0,1%).

Al toegelaten tegen
coronavirus

N

N
Bevat minimaal 70%
v/v alcoholen
(overgrote deel
ethanol)?

NL verlenging
vrijstellingen
1 september
2020

Virusclaim (ook
partieel) PT 1?

J

N
N

J
Vrijstelling WHO
referentieformulering

PT1

Vrijstelling
apothekersbereiding

J

Bevat:
• Alcoholen (minimaal
70%);
• Natriumhypochloriet
(minimaal 0,025%
actief chloor); of,
• Natriumdichloorisocyanuraat (in een
gebruiksconcentratie
van minimaal 1.000
ppm actief chloor).

J

Niet-toegelaten desinfectiemiddelen met tijdelijke vrijstelling

N

Vrijstelling PT2middelen

Vrijstelling voor
verpakkingen,
productielocaties,
etiketten en
verdunningen
Toegelaten desinfectiemiddelen

Stroomdiagram vrijstellingen desinfectiemiddelen
Ook stelde de NVZ samen met het Ministerie van VWS een Letter of Intent
op voor desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik. Het doel van deze
brief is drieledig: leveringszekerheid aan de zorg en andere vitale sectoren,
leveringszekerheid van grondstoffen aan Nederlandse toelatingshouders
van desinfectiemiddelen met productiefaciliteiten in Nederland en dit alles
op een transparante wijze. Door deze brief te ondersteunen, is hier helder
en effectief oplossing gevonden in de onzekere corona-tijd.
De inzet van de NVZ op dit onderwerp is door veel leden en andere stakeholders goed ontvangen. Daarnaast heeft de Staatssecretaris van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een mooi compliment gegeven
tijdens het webinar van Kennisnetwerk Biociden.
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ACTIVITEITEN
IN 2020

In deze sectie leest u over de activiteiten die de NVZ heeft ondernomen in
2020. Deze lopen uiteen van evenementen zoals de jaarlijkse Stoffendag tot
deelname en/of organisatie van webinars.

Stoffendag 2020 in een digitaal jasje ook succesvol!
De vijfde keer dat de NVZ als hoofdorganisator de Stoffendag organiseerde,
was dit onder andere omstandigheden dan voorgaande jaren. De Stoffendag
2020 werd via MS Teams live uitgezonden en werd dus volledig digitaal
georganiseerd.
De dag werd geopend door Lisa Sligting – Duurzaamheidsmanager bij de
NVZ. Ze kondigde drie keynote sprekers aan: Bas van ’t Wout (Staatssecretaris Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Marco
Mensink (Directeur Cefic) en Jaitske Feenstra (Directeur VVVF). Vervolgens
kon men in vier workshoprondes uit verschillende presentaties kiezen.
De 300 deelnemers meldde zich in de verschillende Teams-vergaderingen.
Gedurende de dag kon men ook op het speciaal voor de Stoffendag
ingerichte forum terecht voor vragen en/of netwerken.
De workshoponderwerpen waren net zoals voorgaande jaren breed uiteenlopend. Zeer actuele zaken zoals desinfectiemiddelen in coronatijd, melden
van gevaarlijke stoffen bij de SCIP-database en de gevolgen van Brexit passeerden de revue. Sommige workshops waren ingestoken op instapniveau,
zoals de ZSS voor beginners workshop van de REACH en CLP Helpdesk.
Anderen zochten de diepte op, zoals de workshop over chroom-6 in oude
verflagen, van Caesar Consult.

25

Activiteiten in 2020

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Webinar Kennisnetwerk Biociden
‘Desinfectiemiddelen in Coronatijd’

orde, zoals: Hoeveel kans heb ik als schoonmaker om besmet te raken? Wat

Op 29 september nam de NVZ actief deel aan de webinar van Kennis-

te raken? En wat kan het schoonmaakbedrijf ter beschikking stellen zodat

netwerk Biociden getiteld 'Desinfectiemiddelen in coronatijd: tijdelijke

schoonmakers niet besmet raken?

vrijstelling of toelating?'. Thema was de regelgeving rondom desinfectie-

kan ik als schoonmaker doen aan mijn persoonlijke hygiëne om niet besmet

de Nederlandse markt zijn toegelaten. Aan het webinar deden 84 mensen

Europees overleg over Nederlandse implementatie
Biocidenverordening

mee.

Op 12 november vond een digitale bijeenkomst plaats tussen A.I.S.E., EBPF

middelen die tijdens de coronapandemie met een tijdelijke vrijstelling tot

(Europees biocidenplatform) en Ctgb. Hierbij namen onder andere de diverse
Marten Kops gaf namens de NVZ tijdens de webinar een presentatie over

voorzitters van de A.I.S.E en EBPF-gremia deel, evenals de secretaris-directeur

REACH- en CLP-verplichtingen voor (vrijgestelde) handdesinfectiemiddelen,

en voorzitter van het Ctgb. De NVZ was hierbij ook aanwezig als aangesloten

en nam deel aan de paneldiscussie.

nationale vereniging van de A.I.S.E.

Webinar Milieu Reclame Code

Tijdens deze bijeenkomst is een breed scala aan onderwerpen besproken

In september heeft de NVZ, in samenwerking met de Nederlandse

over hoe het bedrijfsleven en Ctgb kunnen samenwerken om knelpunten in

Cosmetica Vereniging, een webinar over de Milieu Reclame Code georgani-

de Nederlandse implementatie van de Biocidenverordening op te lossen.

seerd. Het webinar is gegeven door de Stichting Reclame Code (SRC). De
de zelfregulering van reclame. De Nederlandse Reclame Code bevat ook

Webinar Kennisnetwerk Biociden 'Desinfectiemiddelen in
coronatijd: nut en noodzaak voor klant en medewerker'

een specifieke Milieu Reclame Code. Deze Code is van toepassing op alle

Op 8 december vond het KNB-webinar 'Desinfectiemiddelen in coronatijd:

reclame-uitingen waarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieu-

nut en noodzaak voor klant en medewerker' plaats. Dit webinar richtte zich

aspecten van producten. Met het toenemende aantal milieuclaims is het

op het gebruik van desinfectiemiddelen buiten de zorg. Vier interessante

extra belangrijk de betrouwbaarheid van dergelijke claims te waarborgen.

presentaties over wanneer reiniging en desinfectie nodig is en welke middelen

SRC heeft de Nederlandse Reclame Code ontwikkeld en draagt zorg voor

Webinar Coronaproof Cleaning – Interclean
Tijdens Interclean Amsterdam Online 2020 organiseerde Service

dan gebruikt moeten worden, een levendige paneldiscussie en ruim 100
deelnemers maakten het een geslaagd webinar. Chuchu Yu nam namens de
NVZ plaats in het panel.

Management een interessant webinar over coronaproof cleaning. Onder
leiding van Ronald Bruins bespraken diverse experts alle ins en outs. Ook

Tijdens de paneldiscussie kwam naar voren dat er behoefte is aan informatie

werd een praktijkcase besproken met Alpheios en Center Parcs.

over de juiste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Tijdens het eerste deel sprak Bruins over de theorie met Chuchu Yu, Manager

Hierbij kwam ook de naderende einddatum van de huidige tijdelijke vrijstel-

Scientific & Regulatory Affairs van de NVZ, Hans Razenberg, directeur van

lingen voor desinfectiemiddelen aan bod. Na 4 maart 2021 mogen middelen

de NVZ en Freek Veneman, bestuurslid van de Vereniging Schoonmaak

zonder toelating niet meer op de markt worden aangeboden en ook niet

Research. Tijdens dit theoretische deel kwamen verschillende vragen aan de

worden (op)gebruikt.
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Digitale cursus: Duurzaam Verpakken
De branche is al decennia actief op het gebied van duurzaam verpakken.
Ook in het afgelopen jaar is er weer veel aandacht geweest voor de verduurzaming van verpakkingen. Zo heeft de NVZ begin dit jaar een digitale
cursus georganiseerd over de Essentiële Eisen voor verpakkingen. De
Essentiële Eisen volgen uit een Europese wetgeving met als voornaamste
doel het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van negatieve milieueffecten van verpakkingen.

Duurzame Schoonmaakmiddelen bij Schoonmakend
Nederland
Begin 2021 heeft de NVZ tijdens een digitale bijeenkomst van Schoonmakend
Nederland een presentatie gegeven over duurzame schoonmaakmiddelen.
Schoonmakend Nederland is de brancheorganisatie van de schoonmaaksector. De presentatie ging onder andere over milieuclaims en duurzaamheidskeurmerken die je kunt tegenkomen op schoonmaakmiddelen. Ook
werd stilgestaan bij de Charter voor Sustainable Cleaning. Deze duurzaamheidscertificering bestaat al sinds 2005 en heeft in 2020 een uitgebreide
update ondergaan.
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PUBLICATIES
IN 2020

UITGAVEN 2020
Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij
De NVZ, IKB Ei en IKB Kip maakten gezamenlijke deze
uitgave over reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij.
In deze brochure wordt onder meer ingegaan op de
betekenis van bepaalde claims op het gebied van bijvoorbeeld milieu, voedselveiligheid en de gezondheid
Reinigingsmiddelen
In de pluimveehouderij
103846_NVZ_BrochurePluimveehouderij_Omslag.indd 1-3

03-04-20 14:14

van mens en dier. Ook wordt besproken hoe reinigingsmiddelen veilig en effectief gebruikt kunnen worden.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe goed gebruik van de
reinigingsmiddelen bijdraagt aan de voedselveiligheid
van een product en een goede hygiëne.

Desinfectiemiddelen in het (pluim)veetransport: aanmaken en doseren
Goede hygiëne wordt bereikt door (pluim)veetransportmiddelen eerst goed te reinigen en vervolgens te desinfecteren. Hierbij is het van belang dat desinfectiemiddelen op de juiste manier en in de juiste concentratie
Desinfectiemiddelen in
het (pluim)veetransport:
aanmaken en doseren
103957_NVZ_BrochureDesinfecterenVeetransport_V2.indd 1

19-05-20 16:06

worden gebruikt om een goed desinfectieresultaat te
krijgen. Deze brochure zet een aantal voorbeelden
uiteen voor gebruikers van desinfectiemiddelen voor het
(pluim)veetransport.

Slim desinfecteren
In deze brochure wordt ingegaan op het slim gebruiken
van desinfectiemiddelen in en om het huis: wanneer
moet je een desinfectiemiddel toepassen? Welk desinfectiemiddel is dan geschikt? Hoe gebruik ik een
desinfectiemiddel?

Slim
desinfecteren
In en om het huis
103489_NVZ_BrochureSlimDesinfecteren_Omslag.indd 1-3

29-01-20 08:20
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FACTSHEETS 2020

HANDOUTS 2020

Duurzaamheidsclaims en -keurmerken
Schoonmaakmiddelen leveren op intrinsieke wijze een bijdrage aan duur-

Handdesinfectie – Zo doe je dat

zaamheid omdat ze onder andere belangrijk zijn voor een goede hygiëne,
die cruciaal is voor een goede gezondheid. Tevens dragen ze bij aan het

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

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

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.

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

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

5. Wrijf tussen de vingers met
handpalmen naar elkaar.

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

5. Was tussen de vingers met
handpalmen naar elkaar

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

Gebruik maken van het toilet

onderhoud en daarmee de levensduur van onze goederen en gebouwen.
9. Spoel handen af met water

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

Desalniettemin zit er wel degelijk verschil in de mate

•
•

waarin schoonmaakproducten duurzaam kunnen zijn.
Hierover kan in reclame-uitingen of via keurmerken
gecommuniceerd worden. Deze communicatie kan de
consument of professioneel gebruiker helpen een wel-

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

•

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

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.

www.hygieneforum.nl

Met het groeiende belang van duurzaamheid
groeit ook de vraag naar informatie over de duurzaamheidsaspecten van een product. Leveranciers
van schoonmaakmiddelen kunnen hier op verschillende manieren over communiceren. Bijvoorbeeld 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 wettelijke regels waaraan duurzaamheidsclaims voor
schoonmaakmiddelen zijn verbonden.

Inleiding
Allereerst is het belangrijk om te weten dat schoonmaakmiddelen 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 schoonmaakmiddelen, ongeacht of een product een duurzaamheidskeurmerk of -claim bevat. Als een stof bij gebruik in
schoonmaakmiddelen een onaanvaardbaar risico vormt voor
het milieu, dan zal deze verboden worden voor die toepassing. Daarnaast is het goed om te benadrukken dat schoonmaakmiddelen in essentie al duurzaam zijn. Dit komt onder
andere omdat ze bijdragen aan een goede hygiëne, die cruciaal is voor een goede gezondheid. Tevens dragen ze bij
aan het onderhoud en daarmee de levensduur van onze
goederen en gebouwen.

Afval weggooien

Zorgen voor huisdieren

Met de vingers eten

Deurknoppen aanraken

Omgaan met vuil wasgoed

Tips voor hygiëne

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

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.

Bronnen van
besmetting
Mensen, besmet voedsel,
huisdieren, water

Opname
mond, neus,
inademing,
wonden

Infectieketen

1

Inleiding
Allereerst is het belangrijk om te weten dat schoonmaakmiddelen 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

• Reinig altijd voor desinfectie!
• Verwijder zichtbaar (grof) vuil van het te
reinigen oppervlak.
• Geef prioriteit aan handcontactoppervlakken 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!

Stap 1

Stap 6

Identificeer de oppervlakken
waarbij van regelmatig handcontact
sprake is.

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

Stap 2

Stap 7

Kies reinigingsmiddel op basis van soort
vervuiling en materiaalcompatibiliteit.

Lees en volg het etiket van het
desinfectiemiddel.

Stap 3

Stap 8

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

Breng het desinfectiemiddel aan. Indien
het desinfectiemiddel verdund moet
worden, doe dit volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Stap 4

Stap 9

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

Laat het desinfectiemiddel inwerken
volgens de gebruiksaanwijzing op
het etiket.

Stap 5

Stap 10

Reinig de geïdentificeerde
oppervlakken.

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

• Desinfectiemiddelen op basis van
alcohol zijn doorgaans niet geschikt voor
grote oppervakken. Overweeg daarom
desinfectiemiddelen op basis van andere
werkzame stoffen zoals natriumhypochloriet, natriumdichloorisocyanuraat,
quaternaire ammoniumverbindingen en
waterstofperoxide. Raadpleeg uw leverancier 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 schoonmaakmaterialen voor eenmalig gebruik.
• Was herbruikbare schoonmaakmaterialen
op het juiste wasprogramma met minimaal 60 graden en draai de was volledig met de juiste dosering en geschikt
wasmiddel.

Vuil

Duurzaamheidskeurmerken
op schoonmaakmiddelen

reinigingsmiddelen.2

Hygiëne in en

Aandachtspunten

Met de uitbraak van het coronavirus is het van belang een goede persoonlijke en omgevingshygiëne te hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een goede hygiëne behelst zowel reinigen als desinfecteren wanneer nodig. Anders gezegd: zonder goede reiniging, heeft
desinfectie geen zin.
Tien stappen voor reiniging en desinfectie van oppervlakken

www.steedsduurzamer.nl

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Schoonmaakmiddelen 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 schoonmaakmiddelen ervoor kiezen om nog een stap verder te
gaan en de verschillende aspecten van de levenscyclus 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 certificeringsschema’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 duurzaamheidskeurmerken die er bestaan voor was- en

Handenwassen

altijd meegenomen in de productie van schoonmaakmiddelen, ongeacht of een product een duurzaamheidskeurmerk
of -claim bevat. Voor meer informatie over duurzaamheidsclaims, zie het document van de NVZ over duurzaamheidsclaims. 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 duurzaam is. Zo is er voor een aantal productcategorieën binnen
de schoonmaakmiddelensector weinig keuze uit duurzaamheidskeurmerken of is er zelfs helemaal geen keurmerk op
productniveau.

Zichtbaar (99%)
Organisch

Vet

Eiwit

Onzichtbaar (1%)
Anorganisch

Zetmeel

Alkalisch product
pH >11

Mineralen
Kalk
Roest

Zuur product
pH < 3

Microbiële
verontreiniging
Bacteriën
Schimmels
Gisten
Virussen
Desinfectie

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

Oppervlakhygiëne tijdens corona

Er bestaan ook schoonmaakmiddelen zonder duurzaamheidskeurmerken die wél voldoen aan duurzaamheidscriteria. Daarnaast is het zo dat er aan het voeren van een
duurzaamheidskeurmerk kosten zijn verbonden, wat betekent dat het ook een financiële keuze is om voor een keurmerk te gaan. Met name kleinere bedrijven, hebben soms
niet de financiële middelen om de kosten voor een keurmerk te dragen, terwijl ze wel aan de criteria van een dergelijk keurmerk voldoen.

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.

1

www.steedsduurzamer.nl

of in publicaties.

Wetgeving vervoer lege verpakkingen
In het streven naar een circulaire economie zien we ook een toename in de
recycling van verpakkingen. Voor de was- en reinigingsmiddelensector betreft
het dan met name kunststof verpakkingen. Om kunststof verpakkingen te
snipperd kunnen worden. Het is dan natuurlijk belangrijk dat bij het vervoer
rekening wordt gehouden met de betreffende wetgeving die toeziet op
veilig transport. Daarom heeft de NVZ een factsheet opgesteld over de wetgeving omtrent het vervoer van lege (ongereinigde) verpakkingen.

Hygiëne op kantoren
kritische contactpunten

Hygiëne op scholen
kritische contactpunten

Hygiëne in restaurants, cafés en bars
kritische contactpunten
Key touchpoints:

Om gasten en personeel
tegen infecties door het
coronavirus of andere microorganismen te beschermen,
is het van belang om de
kritische contactpunten
hygiënisch te houden.

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.

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.

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

Kantoor

Klaslokaal

Keuken

Key touchpoints:

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

Wc

Kantine

Sport-/gymzaal

Kantoor

Wc

Kantine

Volg de relevante
hygiënecodes die gelden
voor restaurants/cafés/bars
voor algemene voedselveiligheid.
Restaurant/café/bar

kunnen recyclen dienen ze naar een punt te worden gebracht waar ze ver-
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etensresten,
faeces,
speeksel,
hoesten,
niezen

www.hygieneforum.nl

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

aandacht gebracht. Bijvoorbeeld bij externe presentaties

Uitscheiding

Overleving & verspreiding
handen, oppervlakken,
kleding, baden, lucht,
beddengoed, wastafels,
toiletten

Hygiëne rondom coronavirus

opgesteld over alle belangrijke informatie rondom

worden sindsdien op verschillende manieren onder de

Bereiding van voedsel

rondom het huis

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 communicatie 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.

gebruiker. Daarom heeft de NVZ twee factsheets

De documenten zijn in september 2020 gepubliceerd en

Liever een video?
Scan deze QR-code!

Handen
Hand- en
voedselcontactpunten,
schoonmaakdoekjes
en -sponsjes, etc.

www.hygieneforum.nl

Handdesinfectie

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).

middelen.

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

Kritische contactpunten
voor infectie

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.

Voor een zieke huisgenoot zorgen

Vloeren, muren, meubels etc.

dat deze claims of keurmerken betrouwbaar zijn en op

duurzaamheidsclaims en -keurmerken op schoonmaak-

•
•
•
•

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

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

Duurzaamheidsclaims op
schoonmaakmiddelen

overwogen keuze te maken. Het is echter wel belangrijk
geen enkele manier misleidend voor de potentiële

10. Droog handen (ook tussen
vingers) grondig af en sluit
kraan met papieren handdoek

Belangrijke momenten
om handen te wassen:

Liever een video?
Scan deze QR-code!

Aandachtspunten handdesinfectie:
•

Niezen of de neus snuiten

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

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

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

6

3

3

www.hygiëneforum.nl

www.hygieneforum.nl

www.hygieneforum.nl

Hygiëne in

Hygiëne op

Hygiëne op

restaurants,

scholen

kantoren

cafés en bars
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KERSTGROET

WEBSTATISTIEKEN NVZ.NL 2020

In december 2020 verstuurde de NVZ een kerstgroet naar haar leden en
relaties. Hierin waren de resultaten en hoogtepunten van de vereniging in

Statistieken 2019
Best bezocht:

Statistieken 2020
Best bezocht:

2020 te lezen.

1. De was in 8 stappen

1 De was in 8 stappen

2. Cirkel van Sinner

2. Ethanol en de SZW-lijst: hoe
zit het met handdesinfectie

3. Feiten en fabels over

op basis van ethanol

schoonmaken

3. Cirkel van Sinner
4. Feiten en Fabels over
schoonmaken

NVZ downloads
De top 10 meest gedownloade documenten nvz.nl:
1

Brochure Slim desinfecteren

1509

2

Handout Handenwassen

1458

3

Handout risicosituaties hygiëne in en om het huis

1283

4

COVID-19 Informatiepagina

988

5

Oppervlaktehygiëne tijdens corona

831

6

Stroomdiagram vrijstellingen desinfectiemiddelen

813

7

Poster Hygiëne op scholen

811

8

Handout Handdesinfectie

739

9

Jaarbericht 2019

547

10 Brochure Reinigingsmiddelen Pluimveehouderij
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COMMUNICATIE
IN 2020

Ook in 2020 heeft de NVZ volop in contact gestaan met haar stakeholders.
Naast dat de NVZ klaarstaat voor hulpvragen, houdt zij de actualiteiten
goed in de gaten. De NVZ communiceert op wekelijkse basis via mail, de
eigen website en sociale media. In deze sectie vindt u een selectie van de
communicatie-uitingen die impact maakten in 2020.

Website Steedsduurzamer.nl
Afgelopen zomer lanceerde de NVZ de website steedsduurzamer.nl. De
website is gestructureerd volgens de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties en geeft een beeld van de duurzaamheidsinitiatieven binnen de schoonmaaksector. Ook komen de uitdagingen op het
gebied van duurzame ontwikkeling binnen de sector ter sprake. Het
komende jaar zal de website nog verder gevuld gaan worden.

Persbericht overheidsadvies handdesinfectie
Regelmatig vraagt de NVZ de aandacht bij (vak)media om een issue onder de
aandacht te krijgen. Dit gaat meestal om onderzoeken, urgente kwesties/
problemen en aankondigingen. In juli 2020 publiceerde de NVZ een persbericht over het overheidsadvies handdesinfectie.
Persbericht: Branchevereniging desinfectiemiddelen verbijsterd over
overheidsadvies handdesinfectie
De Nederlandse overheid zet burgers aan om niet-toegelaten desinfectiemiddelen (ontsmettingsmiddelen) te gebruiken om te desinfecteren. Om
het veilig en effectief gebruik van desinfectiemiddelen te garanderen, zijn
desinfectiemiddelen bij wet onderworpen aan een streng toelatingssysteem
voordat je deze mag verkopen en gebruiken in Nederland. De NVZ heeft
de overheid al eerder gewezen op het feit dat verkoop en gebruik van niettoegelaten desinfectiemiddelen kunnen leiden tot een toename van
ongelukken.
Inmiddels is het verplicht om mondmaskers te dragen als er met het ov
wordt gereisd. Voor het juist gebruik van mondmaskers heeft de
Rijksoverheid op Youtube een instructiefilm gezet. In deze instructiefilm
wordt burgers, bij afwezigheid van water en zeep, aangeraden om ‘handgel
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met minimaal 70% alcohol’ te gebruiken. Zonder burgers te wijzen op het

Coronaproof Cleaning digimagazine Service Management

feit dat een toegelaten desinfectiemiddel gebruikt moet worden, zet de

In september 2020 werkte de NVZ mee aan het digimagazine van Service

overheid de veiligheid van mens en milieu op het spel omdat de veiligheid

Management dat volledig in het teken stond van schoonmaken in coronatijd.

en effectiviteit van niet-toegelaten desinfectiemiddelen niet gegarandeerd is.

Dit nummer werd goed ontvangen onder het publiek, bleek uit de reacties
op onze sociale media en die van Service Management.

Een toegelaten desinfectiemiddel moet bij gebruik veilig zijn voor mens,
dier en milieu en daarnaast effectief zijn. Leveranciers van toegelaten desinfectiemiddelen moeten hiervoor voldoen aan strenge testen beoordeeld
worden door een onafhankelijke organisatie (het Ctgb) voordat deze desinfectiemiddelen worden toegelaten. Hiervoor is soms een traject van twee jaar
of langer nodig. Het Ctgb schrijft voor welke informatie op het etiket moet
worden vermeld zodat het product veilig en effectief gebruikt kan worden.
Daarom is het advies: gebruik alleen toegelaten desinfectiemiddelen. Deze
zijn te herkennen aan een toelatingsnummer op het etiket (format 12345 N
of NL-1234567-1234). Lees en volg de gebruiksinstructies op het etiket.
Pas de correcte procedure voor het desinfecteren van handen toe, deze is
te vinden via: https://www.nvz.nl/download_file/624/

RTLZ De Barometer
middelen en duurzaamheid, maakte de NVZ samen met RTLZ in de zomer

Tegenartikel CleanTotaal: claimen zonder toelating is
misleiding

van 2020 een item voor De Barometer. Dit item van enkele minuten werd

De NVZ reageerde op een artikel van Clean Totaal: 'Ontsmetting die geen

4 keer op televisie uitgezonden en was vervolgens op onze eigen website

desinfectie mag heten'. Dit artikel staat volgens de NVZ vol met misleidende

en de website van RTL te vinden. In De Barometer worden succesverhalen

claims en onjuistheden. In het tegenartikel licht de NVZ de problematiek toe

van bedrijven of brancheverenigingen rondom een bepaald thema gedeeld.

en geeft zij uitleg over hoe het wél werkt. Lees hieronder het tegenartikel

De NVZ vertelde onder andere over hoe de branche bijdraagt aan de 17

dat gepubliceerd werd op de website van Clean Totaal:

Om meer aandacht te vestigen op de combinatie tussen schoonmaak-

Duurzame Ontwikkelingsdoelen en waar de ambities van de branche liggen
op het gebied van duurzaamheid.

NVZ reageert: 'claimen zonder toelating is misleiding'
20 november 2020
Onlangs zagen wij op de website van Clean Totaal een opvallend artikel
verschijnen. “Ontsmetting die geen desinfectie mag heten” dat eindigde
met de volgende woorden: ‘De argumenten over de werking van dit
schoonmaaksysteem van de heren lijken behoorlijk steekhoudend … Wie
weet blijkt de combinatie tussen de E-spray en No.19 wel de langverwachte
in-novatie in ons vakgebied in bijvoorbeeld de strijd tegen corona.‘
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Met grote verbazing lazen wij het stuk verschillende keren over. Wij van

Met desinfecteren (ontsmetten) wordt de hoeveelheid micro-organismen

de NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam reageren hierop.

gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau [2] waarbij het risico op besmetting zeer laag is. Micro-organismen worden met desinfectie afgedood of op

In het artikel wordt een product (Naturama All Purpose Cleaner No.19) in

een andere chemische wijze onschadelijk gemaakt.

combinatie met methode (E-spray) belicht en opgehemeld. Het zou mogelijk
dé toekomst zijn van desinfecteren vanwege het duurzame karakter van het

Producten die (claimen te) desinfecteren, zijn biociden. Om biociden te

middel. Erg wenselijk zou je in eerste instantie denken. In dit tegenartikel

kunnen verkopen en gebruiken, is er een toelating nodig. Onafhankelijke

zetten wij drie redenen uiteen waarom we het artikel kritisch moeten

organisatie Ctgb geeft deze toelatingen uit. Hij controleert de middelen op

benaderen.

onder meer hun werkzaamheid en veiligheid. Toegelaten desinfectiemiddelen
hebben een toelatingsnummer en wettelijk gebruiksvoorschrift op het

Ontsmetten en desinfecteren: in het Nederlands maken we geen

etiket. Dit toelatingsnummer staat op het etiket (format is 12345 N of

onderscheid

NL/EU/SA-1234567-1234) en in de toelatingendatabank van het Ctgb

Ten eerste is de woordkeuze merkwaardig en onacceptabel. In het

(www.toelatingen.ctgb.nl) kan hierop worden gezocht.

Nederlands zijn ontsmetten en desinfecteren gelijk: ze hebben vanuit
semantisch oogpunt exact dezelfde betekenis. [1] Wat de besproken reini-

Gericht op een probleem dat niet bestaat

gingscombinatie dus tracht te doen - ontsmetten zonder desinfecteren -

Daarnaast wordt er een oplossing aangedragen voor een probleem dat er

is vreemd. Naar waarschijnlijkheid is hier getracht onder biocideclaims uit

feitelijk niet is. In de strijd tegen corona is over het algemeen goed reinigen

te komen. Het product waarover gesproken wordt (Naturama All Purpose

met een reinigingsmiddel en niet met een (verkapt) desinfectiemiddel meer

Cleaner No.19) is niet toegelaten op de Nederlandse markt, dus mag geen

dan voldoende. In specifieke situaties, zoals de gezondheidszorg, zijn er

desinfectiemiddel genoemd worden noch als zodanig worden ingezet.

talloze toegelaten desinfectiemiddelen geschikt. En vaak is het coronavirus

Voor de duidelijkheid: het mag dus ook niet een ontsmettend middel of

niet één van de problematische micro-organismen waarom er aanvullende

iets dergelijks genoemd worden.

desinfectie nodig. Er is op de huidige markt genoeg aanbod om infectiepreventie te bewerkstelligen en (verspreiding van) het COVID-19 virus de

Een werkelijk verschil is aanwezig tussen reinigen en desinfecteren. We

kop in te drukken. Er wordt een fictief probleem aangedragen, om eigen

zetten de feiten uiteen:

product/naam op de markt te zetten. Het zou nuttig zijn als meer energie

Reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuilwaardoor ongewenste micro-

besteed wordt om het daadwerkelijke probleem op te lossen: nalatigheid in

organismen (bijvoorbeeld bacteriën en virussen) zich minder goed kunnen

opvolging van de protocollen. De beschikbare middelen dienen op de juiste

voeden en hechten. Met reinigen wordt een groot deel (85% - 90%) van

manier gebruikt te worden, willen ze effectief werken. In de bestrijding van

de micro-organismen fysiek verwijderd. Naast het fysiek verwijderen van

corona zijn enkele zaken belangrijk:

micro-organismen, zorgt een goede reiniging ervoor dat een groot deel van

1) Zorg voor de juiste (technische) voorzieningen;

de vervuiling van het oppervlak verwijderd wordt waardoor het oppervlak

2) Stel een schoonmaakprotocol op basis van risicobenadering, en

ook voorbereid wordt op een eventuele desinfectie. Hierdoor kan het des-

3) Zorg voor goede instructies van het personeel en neem de instructies

infectiemiddel beter het oppervlak bereiken en hebben micro-organismen

serieus.

veel minder schuilplekken voor het desinfectiemiddel. Zonder goede reiniging heeft desinfectie geen zin.
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Biociden: ingewikkelde materie

Nederlands publiek bereikt door
Mediaplanet-campagne

Voor ons derde punt komen we nog terug op die toelating van biociden.
Dit is geen lolletje om het nieuwkomers op de markt expres moeilijk te
maken. De toelating waarover het gaat, beslaat een check door middel van
strenge wetgeving. Deze toelating is zo streng omdat er anders grote risico’s
als gevolg kunnen ontstaan. We willen namelijk dat een biocide veilig is bij
gebruik en daadwerkelijk doet wat het claimt, waarmee schijnveiligheid
tegengegaan wordt. En het is maar de vraag of je vanuit arbeidsveiligheid
zo nevels in kan zetten. We maken de vergelijking met de toelating van een
vaccin: Het is van levensbelang om aan alle aspecten van het wetgevingstraject te voldoen, voordat een vaccin de markt kan betreden. Het gaat hier
overduidelijk om mensenlevens die op het spel staan. Worden niet alle
aspecten serieus bekeken, kan men (op lange termijn) lijden onder de nare
gevolgen. Bij de toelating van desinfectiemiddelen is dit niet anders. Het
gaat over het algemeen over gevaarlijke middelen. Wanneer niet alle
stappen van een wetgevingstraject zijn doorlopen, loopt de gebruiker van
het middel gevaar. Producten met dit soort claims: ik zou me toch even
achter de oren krabben.

In november 2020 werd de NVZ benaderd door het mediabedrijf Mediaplanet.
Was de NVZ geïnteresseerd om mee te werken aan een landelijke campagne
over (de preventie van) infectieziekten? Ja absoluut! Al jaren probeert de
NVZ het belang van goede hygiëne op de kaart te zetten en dit is een
uitgelezen kans om het grotere publiek te bereiken. In samenwerking met
een journalist werd het artikel “Schoon is niet hetzelfde als hygiënisch”
geschreven. Samen met een hub aan andere kennisartikelen werd dit op
17 december gepubliceerd in de Telegraaf en op het online platform Planet
Health.
De NVZ maakte gebruik van deze kans door in dit samenwerkingsverband
een video over doelgerichte hygiëne te maken. Mediaplanet is een ervaren
videomaker met groot publiek, dus maakten naar de wensen van de NVZ
een videoclip voor onze website en socials. Deze video heeft 3 maanden bij
de campagne online gestaan en is vervolgens eigendom van de NVZ geworden. De video zet de NVZ nu in om communicatie over doelgerichte

Beloof geen koeien met gouden hoorns

hygiëne te bekrachtigen.

Concluderend, iets moois beloven (lees: claimen) zonder het voorlopig na te
kunnen komen geldt als misleiding. In de branche hebben we uiteindelijk
allemaal één gemeenschappelijk doel: op een gezonde, duurzame en veilige
manier ons werk uit te kunnen oefenen. Gebruik dus conform het wettelijk
gebruiksvoorschrift de juiste toegelaten middelen en schep vooral geen
onnodige verwarring.
Zie voor meer informatie de NVZ-uitgave ‘Verstandig gebruik van
desinfectiemiddelen’.
[1]		 www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/ontsmetten#.X6unVchKiUk

[2] Bij desinfectie wordt vaak gesproken over een logreductie. Bij een log 5-reductie, gaat
		 het aantal micro-organismen van bijvoorbeeld 1.000.000 naar 10 (100.000 keer lager).
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Keuringsdienst van Waarde – desinfectiemiddelen van
aardappelen
Door de eerste lockdown moest veel horeca dicht en bleven veel aardappelboeren met hun aardappelen zitten. De Keuringsdienst van Waarde wilde
hier desinfectiemiddelen van maken om de zorg te ontlasten. Hiervoor
heeft onder meer de NVZ haar medewerking verleend door het programma
te helpen voldoen aan de geldende wetgeving en vrijstellingen die toen
golden. Ook zijn twee NVZ-medewerkers terug te horen in de betreffende
uitzending van 30 april. De uitzending is terug te zien via NPO-start.
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DE NVZ BOOMT
OVER...

HET BELANG VAN HYGIËNE
Korte geschiedenis
Een van de oudste chemische processen die beschreven is, is te vinden op
een > 4000 jaar oud kleitablet uit Mesopotamië en betreft de bereiding van
zeep. Hiervoor werden toen al vetten/oliën (als basis voor oppervlakteactieve stoffen) van veelal dierlijke afkomst gebruikt. De oudste zepen
werden voornamelijk gebruikt om wol en huiden te wassen. Zeep werd
daarnaast ook gebruikt voor rituele handelingen.
Zeep gemaakt op basis van dierlijke vetten stonk nogal. De Egyptenaren
ontwikkelden zepen op basis van dierlijke en plantaardige oliën die ze combineerden met alkaline zouten waaraan essentiële oliën afkomstig uit o.a.
vlinder- en lotusbloemen werden toegevoegd om ze beter te laten ruiken.
Dit wordt beschreven op een papyrusrol van 1550 voor Christus. Hierop staat
ook dat Egyptenaren regelmatig een bad namen en dat daarnaast zeep
‘medicinaal’ werd gebruikt tegen zweren, eczeem, uitslag en dergelijke.

Hygiëne als redder van levens
De eeuwen daarna werd zeep vooral gebruikt om wol en oppervlakten
schoon te maken. Om het lichaam te reinigen, gebruikten de Grieken en
Romeinen vooral oliën met wit zand voor de schurende werking. Pas later
werd hier zeep voor gebruikt. Het besef dat zeep een belangrijke rol kon
spelen in de preventie tegen infectieziekten, kwam pas in de tweede helft
van de 19e eeuw toen Ignaz Semmelweis (1818-1865) bewees dat door
goed de handen te wassen en desinfecteren het sterftecijfer ten gevolge
van kraamvrouwenkoorts tot vrijwel nul was terug te brengen.
Maar hij bleef een roepende in de woestijn. Artsen waren er van overtuigd
dat zij geen ziektes konden overdragen en deze overtuiging heeft tienduizenden vrouwen onnodig het leven gekost. Pas in de twintigste eeuw
werd Semmelweis serieus genomen. Het besef van hygiëne en de onmisbare
rol die zeep daarbij speelde was geboren. Overheden begonnen met voorlichtingscampagnes over het belang van hygiëne en de rol die zeep daarin
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speelt te wijzen. Daarnaast zagen de overheden het als hun taak om er

hebben we in de westerse wereld een reusachtig aanbod aan was- en reini-

zorg voor te dragen dat omwille van de volksgezondheid ‘zeep’ beschikbaar

gingsmiddelen. In de armere landen is er echter nog altijd een schaarste

was voor het hele volk.

aan deze producten.

In de twintigste eeuw met een tweetal wereldoorlogen en voortdurend

Afnemende belangstelling voor hygiëne

schaarste aan grondstoffen was dit geen eenvoudige opgave. Wet- en

Hoewel vandaag de dag elke burger meer dan genoeg reinigings- en des-

regelgeving was noodzakelijk om tot een eerlijke distributie van de grond-

infectiemiddelen tot haar/zijn beschikking heeft, is het bewustzijn over het

stoffen voor een goede kwaliteit van de zeep te komen. Tot en met de

belang van hygiëne als preventie tegen allerlei schadelijk infectieziekten

Tweede Wereldoorlog waren ook vrijwel alle was- en reinigingsmiddelen

erg gedaald. Diverse studies laten zien dat slechts 40% van de burgers

gebaseerd op zeep. Na de oorlog kwam hier verandering in en werd er

hun handen wast na toiletbezoek en ook in zieken- en verzorgingshuizen

ook een breed scala aan andere grondstoffen gebruikt en vandaag de dag

worden de handhygiëneprotocollen maar voor hooguit 50% nageleefd.
Schoonmaakmiddelen worden tegenwoordig voornamelijk gezien als iets dat
slecht is voor het milieu en niet dat zij bijdragen aan de volksgezondheid.
Zelfs bij het uitbreken van de Covid-19-crisis werd door de Nederlandse
overheid schoonmaken en schoonmaakmiddelen niet direct als essentieel
aangemerkt; toegang tot internet stond hoger op de prioriteitenlijst.
Uit consumentenonderzoeken door o.a. de NVZ en de internationale
vereniging A.I.S.E. is gebleken dat niet alleen de belangstelling maar ook
de kennis over hoe een goede hygiëne te bereiken zorgwekkend laag is.
Ook in de medische wereld werd de aandacht voor hygiëne als preventiemiddel minder. Men gaf meer en meer de voorkeur aan een curatief beleid.
Met een snel stijgend gebruik aan de ruimschoots voor handen zijnde antibiotica daalde de aandacht voor preventie en werd het gebruik van desinfectiemiddelen zoveel mogelijk in de ban gedaan.
Maar vanaf 2010 werd het meer en meer duidelijk dat de toenemende antibioticaresistente wel eens op termijn opnieuw tot pandemieën zou kunnen
leiden. Dit nog los van allerlei nieuwe op de mens overdraagbare ziektes
zoals Covid-19. Covid-19 heeft daar wel enige verandering ingebracht, of
deze daarna nog beklijft bij het publiek en de zorg is de vraag.

Promoten van hygiëne
De vereniging zet zich al jaren in voor meer aandacht voor hygiëne en
infectiereventie, juist vanwege de risico’s op een pandemie. De NVZ heeft
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op diverse Hygiënefora (2015, 2017, 2019) meerdere malen gewezen op de
gevaren en consequenties van nieuwe en bestaande infectieziektes.
Tijdens deze bijeenkomsten is er op gewezen dat hygiëne des te belangrijker
wordt op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals in de horeca en
detailhandel. Het Covid-19-virus heeft inmiddels aangetoond dat het
nadenken over en toepassen van een goede hand- en omgevingshygiëne
voor het personeel en de bezoekers uiterst belangrijk is.
De NVZ is daarnaast onder meer bezig met de promotie van het onderwijsprogramma e-Bug in Nederland en op internationaal niveau actief met het
International Forum on Home Hygiene (IFH) en Clean Hospitals. Zo onderhoudt de NVZ een netwerk van experts op het gebied van infectiepreventie.

Nationaal Preventieakkoord
In 2018 is er voor het eerst een Nationaal Preventieakkoord opgesteld.
Duidelijk was dat een groot aantal niet-overdraagbare ziektes zoals diabetes
en obesitas bestreden zouden kunnen worden met meer bewegen, niet
roken, beperking van overmatig alcoholgebruik en betere voeding. Met
dit akkoord hebben zo’n 70 publieke en private organisaties zich tot 2040
aan concrete én ambitieuze doelstellingen gebonden. Voor de preventie
van mens op mens overdraagbare ziektes (infectieziekten) zijn helaas geen
actieve afspraken in dit akkoord gemaakt.
In 2020 heeft COVID-19 overduidelijk het belang laten zien van (persoonlijke) hygiëne in het voorkomen van infectieziekten. De NVZ vindt het dan
ook uiterst belangrijk dat hygiëne integraal opgenomen wordt in het
Preventieakkoord om zo de volksgezondheid in stand te houden en te verbeteren door een goede infectiepreventie. De huidige pandemie zal namelijk zeker niet de laatste zijn.
Als NVZ hopen wij dan ook dat we met de uitvinding van de Mesopotamiërs,
de wijze lessen van Semmelweis én in goede samenwerking met alle relevante partijen, in de toekomst verregaande maatschappelijke ontwrichtingen
door infectieziekten kunnen voorkomen.
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BLIK OP DE
TOEKOMST

De NVZ houdt jaarlijks bij wat men globaal kan verwachten aan trends voor
het nieuwe jaar. Hierbij worden verschillende bronnen geraadpleegd, waaronder het global trends report van de Euromonitor. In 2021 zijn de volgende
grote trends te verwachten: thuiswerken, phygitalization, leasen van schoonmaakmachines en aandacht voor hygiëne.
Meer concreet zijn de volgende trends waar te nemen:
• We kenden het fenomeen van thuiswerken al van een sporadisch dagje
thuis, maar het verplicht vanuit huis werken in 2020 heeft bewezen dat
veel organisaties niet fulltime terug hoeven naar het op kantoor werken.
We missen massaal de spontane gesprekjes bij de koffieautomaat en het
contact met collega’s, maar verder bevalt het eigenlijk wel. Je hebt vanuit
thuis meer regie over uren die gewerkt worden: tussendoor even een
wasje draaien of Youtube-workout volgen kan prima. Natuurlijk zijn er
beroepen waarbij dit niet geldt en aanwezigheid op locatie vereist is. In
2021 zullen we een gulden middenweg moeten vinden. Thuiswerken
blijkt prima te gaan, maar menselijk contact zonder een scherm blijft een
vereiste.
• Phygitalisation is de versmelting van de fysieke wereld met het digitale:
physical en digital. Deze combinatie zou meerdere voordelen voor bedrijven
hebben: het maakt het leven van de klant gemakkelijker, het creëert een
sterkere relatie en stimuleert afname. De trend van Phygitalisation is op
verschillende plekken al zichtbaar. Zo zijn er kledingwinkels met apps
waarbij het lichaam gescand kan worden, waardoor kleding beoordeeld
kan worden alsof de klant de kleding draagt. Ook zijn er verfmerken die
de mogelijkheid bieden een verfkleur op de eigen muur te kunnen beoordelen. Dit doen ze door men een foto te laten uploaden in de app en vervolgens de foto te bewerken waardoor de muur een nieuwe kleur krijgt.
Zo kan men beoordelen of de kleur in de gehele ruimte geschikt is. Dit
zijn twee simpele voorbeelden van Phygitalisation, maar de mogelijkheden zullen waarschijnlijk snel uitbreiden door digitalisering en het feit dat
we in de pandemie veel vanuit huis moeten regelen.
• Het nut van robots beginnen we in te zien en langzamerhand te
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omarmen. Voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie is het aanbod er,
maar de vraag nog laag. De vraag zal stijgen wanneer het kostenplaatje
even aantrekkelijk wordt als de gewonnen efficiëntie. Op deze verschuiving in de machinesector wordt dus nog gewacht. Tot die tijd wordt
leasen en/of het (ver)huren van schoonmaakmachines een populairdere optie. Zonder een apparaat (van vaak grote bedragen) aan te
hoeven schaffen, toch doelgericht en efficiënt schoonmaken. Hoe de
trend zich gaat ontwikkelen, zal 2021 uitwijzen. In de gedachte van een
duurzame, circulaire economie is het een gewenste weg.
• Daarnaast zet de industrie zelf een trend voort in 2021, namelijk het
vestigen van de aandacht op doelgerichte hygiëne in en rondom het
huis. Op basis van het A.I.S.E. consumer habits rapport uit 2020 wordt
geconcludeerd dat de COVID-19 crisis de behoefte aan een schone en
hygiënische leefomgeving om welzijn en een goede gezondheid te bevorderen, heeft versterkt. Aan dit onderzoek (onder 4.500 EU-burgers uit
23 landen) werd dit jaar een extra meting in juni 2020 toegevoegd, om
eventuele effecten van de COVID-19 crisis in kaart te brengen.
Schoonmaak- en reinigingsmiddelen zijn cruciaal om schoon te maken.
65% Van de ondervraagden vindt dat de industrie belangrijke producten
aanbiedt die essentieel zijn voor goede gezondheid (ten opzichte van
2017 +33%). Toch heerst de tendens dat schoonmaakmiddelen gevaarlijk zouden zijn. Er wordt niet altijd juist schoongemaakt
en gereinigd op de noodzakelijke plekken of op een veilige manier. Zo
geeft enkel 36% aan dat hij/zij de handen met zeep wast na het niezen
en 63% de handen grondig te wassen voor het eten. De cijfers van vóór
en na de pandemie verschillen aanzienlijk. Op meerdere terreinen (zoals
persoonlijke- en omgevingshygiëne) is een stijging zichtbaar in bewustzijn
en/of positieve attitude tegenover schoonmaken om tot betere hygiëne te
komen. De NVZ voorspelt een blijvende aandacht voor hygiëne en werkt
hard mee om dit te bewerkstelligen.

Bron: Gebaseerd op Euromonitor 2020 en andere marktgegevens
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DE VERENIGING:
WIE DOET WAT

De NVZ is een vereniging van actieve leden en lidbedrijven, ondersteund
door een professioneel en ter zake kundig verenigingsbureau. Gezamenlijk
zorgen zij voor een sterk kennisnetwerk en een stevige belangenbehartiging.

STRUCTUUR NVZ
Structuur NVZ-groepen
ALV
Bestuur
Bureau
Producenten

Nifim-bestuur

Beleidscommissie

NVZ Desinfectie

Expertgroepen

Technische commissie

DE LEDEN
De NVZ heeft 56 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 69 en 70 van dit
jaarbericht.

HET BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 63 van dit
jaarbericht.
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COMMISSIES

SECTIES

Doelstelling

Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde gemeen-

Doelstelling van de NVZ-commissies is om een voor de branche representatief

schappelijke belangen en/of interesse op een samenhangend terrein en/of

standpunt te formuleren over onderwerpen binnen haar aandachtsgebied.

op langere termijn. Een sectie kan onderwerpen voordragen waarover de

De Technische Commissie (TC)

algemene ledenvergadering een beslissing dient te nemen.

De Technische Commissie NVZ (TC) ondersteunt de vereniging en haar

Iedere sectie onderhoudt contacten met de relevante actoren voor die

leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot het

sectie. Het verenigingsbureau ondersteunt de secties in haar

op de markt brengen en produceren van producten die onder de NVZ

werkzaamheden. De verschillende secties zijn:

vallen. Zij signaleert problemen op het gebied van implementatie,
uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en denkt na over

Nifim

oplossingen hiervoor. Zij is een klankbord voor de vereniging bij de

• Business-to-business reinigings- en onderhoudsmiddelen en reinigings-

activiteiten met als doel de leden op praktische wijze te informeren over en
ondersteunen bij de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende

machines, al dan niet als systeem aangeboden.

gevallen is zij gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zoals de

NVZ Desinfectie

inspectiediensten en andere stakeholders. Tenslotte adviseert de TC het

• Biociden en in het bijzonder de desinfectiemiddelen voor zowel con-

secretariaat bij het uitdragen van de branchevisie zowel intern naar de
leden als naar externe partijen zoals overheden, ngo’s en andere
brancheverenigingen.

sumentenproducten 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 2020

L. (Lisa) Sligting

dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg

Sustainability Manager
Lisa is sinds 2018 werkzaam bij de NVZ en verantwoordelijk voor de onder-

Directeur

werpen gerelateerd aan duurzaamheid. Zo houdt zij zich onder andere

Hans is gepromoveerd chemicus, regisseur en directeur van de vereniging

bezig met verpakkingen, duurzaamheidskeurmerken en de Europese Green

en woont in Utrecht. Hij heeft veel interesses: verslinden van boeken, luiste-

Deal.

ren naar muziek en bezoeken van theater, popconcerten maar ook opera’s.
Daar deelt hij graag tips over. De afgelopen decennia heeft hij veel ervaringen

Op weg naar een duurzamere wereld is het belangrijk dat we met elkaar in

opgedaan over vrijwel alle voor de chemische industrie relevante wet- en

gesprek blijven en ons waar nodigen verenigen. Als duurzaamheidsmanager

regelgeving. Na meer dan 25 jaar NVZ gaat Hans de komende jaren wat

bij de NVZ faciliteert Lisa de dialoog tussen stakeholders en zoekt zij duur-

minder werken. Dat kan ook, want zoals Hans zelf zegt: “Ik heb fantastische

zame samenwerkingen op.

medewerkers, ervaren en behulpzaam en net als ik zijn ze er wanneer de
Dossiers: verpakkingen, duurzaam inkopen, duurzaamheidskeurmerken,

leden ze nodig hebben”.

microplastics, explosive precursors en de Europese Green Deal.
Dossiers: Verenigingsbureau (Financiën, beleid en strategie, kantoororganisatie), representatie (VNO/NCW, directeurenoverleg A.I.S.E., VNCI), externe
contacten en coördinatie NVZ-bestuur.

C. (Chuchu) Yu
Manager Scientific & Regulatory Affairs
Chuchu houdt zich als Manager Regulatory & Scientific Affairs bezig met

M. (Marten) Kops

kennisontwikkeling en -overdracht over hygiëne voor de professionele en

Technisch directeur

consumentenmarkt. Hiernaast houdt hij de ontwikkelingen rondom de des-

Marten houdt als technisch directeur het overzicht van de wet- en regelge-

infectie- en conserveermiddelen bij. Ook is hij betrokken bij de PGS 15 en

vingszaken waar NVZ-leden mee te maken hebben. Hij heeft ook een aantal

31 (opslag van gevaarlijke stoffen). Chuchu is in 2013 afgestudeerd als

specifieke dossiers onder zijn hoede, waaronder REACH en CLP, en geeft

scheikundige aan de UvA en houdt van yoghurt.

daar graag een cursus over. Het begrijpelijk maken van complexe wetgeving
en het bijdragen aan verbetering van die wetgeving is dan ook zijn passie.

Dossiers: coördinatie NVZ Desinfectie, biociden o.a. (biocidenverordening,
nationaal beleid rond registratie en handhaving, platform biociden), om-

Dossiers: omzetstatistieken, Indelen, etiketteren en verpakken (CLP

gevingswet, opslag (PGS15 en PGS31), coördinatie Technische Commissie

Verordening), REACH, SUMI, ledenondersteuning, transport (ADR) en

en ledenondersteuning.

technische contacten met OSB en IT- ondersteuning.
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M. (Marita) Vaes

GROEPEN EN COMMISSIES NVZ

Communicatiemanager

Per 1 januari 2020

Marita is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de
NVZ. Als communicatiemanager staat zij in direct contact met stakeholders

Intern

zoals vakmedia, leden van de NVZ en Europese collega's. Het liefst begeeft
zij zich als spin in het web om verschillende partijen te verenigen in een

NVZ-bestuur

gemeenschappelijk doel. Naast communiceren heeft Marita ook veel andere

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

hobby's, zoals filosoferen, wielrennen en kleding maken.

- K. van Gorp (Diversey)
- M.F. de Ruiter (Ecolab)

Dossiers: externe communicatiemiddelen (artikelen, campagnes, sociale

- H.M.N. Vossen (Helichem)

media, brochures, jaarbericht), websites, evenementen, teksten redigeren

- E. Dijkshoorn (Henkel Nederland)

en de strategische communicatiedoelstellingen van de NVZ.

- J.P. Christy (Kärcher)
- B. Tullemans (Procter & Gamble Nederland)

A. (Adinda) Westerhoff

- G. Krimp (RB Hygiene Home Netherlands)
- T.D.J. Smidts (Unilever Benelux)

Secretaresse
Adinda is werkzaam op het secretariaat en houdt zich bezig met de relatie-

NVZ-Nifim

database en het ondersteunen van collega’s. Verder valt het coördineren

Sectiebestuur

van algemene ledenvergaderingen en evenementen tot de werkzaamheden.

- J.P. Christy (Kärcher) - voorzitter

Ze is al 20 jaar werkzaam bij de NVZ, wat inhoudt dat de NVZ een fijne plek

- B. van Gehlen (Alpheios)

is om te werken.

- K. van Gorp (Diversey)
- H.M.N. Vossen (Helichem)

G. (Gerhard) Roeterd

NVZ-Desinfecie

Administrateur

Sectiebestuur

Verantwoordelijk voor de financiële administratie (omzetverklaringen,

- R.W. Hoevenaar (Veip) - voorzitter

contributie).

- C. Suurmeijer (Diversey)
- M. de Ruiter (Ecolab)
- P. Stienstra (HG International)
- B. Roos (Schülke +)
- M. Regnier (RB)
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NVZ-Producentengroep

Op nationaal en internationaal niveau neemt de NVZ zitting in een groot

Sectiebestuur

aantal verschillende externe groepen. Hieronder staat een overzicht van

- H.M.N. Vossen (Helichem) - voorzitter

deze werkgroepen, klankbordgroepen en commissies.

- M.P. Bakker Schut (Van Dam Bodegraven)
- C.W.L. Metternich (Spectro)

Nationaal

- H.J.W. Weenink (Senzora)
- R.W. Hoevenaar (Veip)

Deskundigen overleg Hygiëne Levensmiddelen en hygiënecodehouders

- R. Richters (Vipack)
Healthcare Cleaning Forum
Technische Commissie
- P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven) - voorzitter

Interclean

- H. Dosogne (Christeyns)
- C. Suurmeijer (Diversey)

Klankbordgroep Consumentenplatform “Waar zit wat in”

- W.M.P. Drissen (Alpheios)

Klankbordgroep Zelfgemaakte Explosieven

- J.C. Ferrando (SC Johnson)

Klankbordgroep Kosteneffectiviteit ZZS emissies

- R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)
- G. Straatman (Helichem)

Mengend Nederland

- P.S. Stienstra (HG International)
- H.L. Blonk (Senzora)

Microplastics werkgroep

- R. de Boer (Dalli)
- J.A.A.M. Rijnvos (RBC Group)

Ministerie I&W Stakeholdergroep over microplastic vezels uit kleding

- J. VandenBussche (Procter & Gamble)
- Y. Dommels (Unilever)

MKB Nederland Milieucommissie
MKB Nederland Bestuur (M. Bakker Schut namens NVZ)
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen van huishoudelijke toestellen
(G. Luijkx namens NVZ)
Overheidsklankbordgroep RID/ADR/ADN
Overheidsklankbordgroep Stoffen/REACH
PGS 15 werkgroep (E. Alders namens Mengend Nederland)
PGS 31 werkgroep (C. Yu namens Mengend Nederland)
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Platform Biociden Bestuur

Internationaal

Platform Biociden Ledenraad
A.I.S.E. Advocacy Steering Group
VNCI Bestuur (M. Bakker Schut namens NVZ)

A.I.S.E. Board (Françoise Van Tiggelen namens de Benelux)

VNCI Beleidsgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu

A.I.S.E. Biocides Working Group

VNCI Werkgroep Stoffenbeleid

A.I.S.E. CLP Task Forces

VNCI Werkgroep Arbeidshygiëne

A.I.S.E. Communication Steering Group
A.I.S.E. Dangerous Goods Transportation Working Group

VNO-NCW Bestuur (Hans Razenberg namens NVZ)

A.I.S.E. Detergent Regulation Working Group

VNO-NCW Werkgroep Stoffen

A.I.S.E. Hygiene Communications Task Force

VNO-NCW Werkgroep Externe Veiligheid

A.I.S.E. Ingredient Messaging Task Force

VNO-NCW Commissie consumentenvraagstukken

A.I.S.E. Management Committee

VNO-NCW Stuurgroep Duurzame Productie en Consumptie

A.I.S.E. Medical Devices Task Force

VNO-NCW Werkgroep Milieu, Energie en Verduurzaming

A.I.S.E. National Associations Committee
A.I.S.E. Packaging Task Force
A.I.S.E. PC&H Steering Group
A.I.S.E. PC&H Communications Group
A.I.S.E. REACH Implementation Working Group and Task Forces
A.I.S.E. Sustainability Steering Group and related Working Groups and Task
Forces
A.I.S.E. Volatile Organic Compounds and Indoor Air Quality Working Group
Clean Hospitals
e-Bug Partner Working Group
Sepawa-Benelux bestuur
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LEDENLIJST
(PER 1-3-2020)

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

ERELEDEN

Procter & Gamble Netherlands - Rotterdam www.pg.com
Qlean-Tec B.V. - Mijdrecht www.qleantec.com

E.P. Beij

RB Hygiene Home Netherlands B.V. - Hoofddorp www.rb.com

Lid Technische Commissie Consumenten 1987-2006, inclusief

Reymerink B.V. - ’s-Graveland www.reymerink.nl

twee perioden als voorzitter, namelijk 1992-1994 en 2001-2006

Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen www.rbcgroupbv.com
Schülke+ - Haarlem www.schuelke.com

M.L.M. Claassens

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

Voorzitter Nedefa van 1993-2011 en voorzitter Technische Commissie

Senzora B.V. - Deventer www.senzora.com

Institutionele en Industriële Producten van 1988-2011

Siderius Zeepfabriek B.V. - Vuren www.siderius.nl
Spectro B.V. - Oss www.spectro.nl

J.S. van Dam †

Synerlogic B.V. - Duiven www.synerlogic.nl

Voorzitter NVZ 1981-1998

Tevan B.V. - Gorinchem www.tevan.com
Thetford B.V. - Etten-Leur www.thetford.eu

G.J. Lichtfus

Topbrands Europe B.V. - Oud-Beijerland www.topbrands.nl

Lid Technische Commissie Consumenten 1985-2005, inclusief

Tristar Industries B.V. - Roosendaal www.tristar.eu

twee perioden als voorzitter, namelijk 1990-1992 en 1999-2001

Unilever Benelux - Rotterdam www.unilever.nl
Van Dam Bodegraven B.V. - Bodegraven www.vandambodegraven.nl

H.J.M. Sinnige

Veip B.V. - Wijk bij Duurstede www.veip.nl

Lid Technische Commissie Consumentenproducten van 1986-2000,

Vipack B.V. - Landgraaf www.vipack.nl

en lid van de Technische Commissie Institutionele en Industriële

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Waterloo (B) www.wmprof.com

Producten vanaf 1996

ZEP Industries Europa B.V. - Bergen op Zoom www.zepindustries.eu/nl
R. van de Straat
Lid Technische Commissie Consumenten 1992-2014
(waaronder voorzitter), lid NVZ bestuur

ASSOCIATIEVE LEDEN NVZ (PER 1-3-2016)
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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J. Verstijnen
Voorzitter NVZ 1998-2004
J.J.M. Schoemaker
Voorzitter NVZ 2004-2016
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Colofon

COLOFON
Het 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.
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