Samen voor schone en afvalvrije gemeenten
De ambitie van de Koninklijke NVRD
Reiniging, ontsmetting en samenwerking
Op 4 september 1907 kwamen in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis in Den Haag negentien deftige directeuren van gemeentelijke
reinigingsdiensten bijeen. Ze bespraken belangrijke zaken op het gebied van reiniging, naar men zegt onder het genot van een
sigaar. Ze konden iets van elkaar leren, daarom besloten ze die dag een vereniging op te richten. Zo ontstond de Nederlandse
Vereniging van Reinigingsdirecteuren, kortweg NVRD. Doel was het bevorderen van de kennis op het gebied van het reinigingsen ontsmettingswezen, door het houden van bijeenkomsten en het uitgeven van een vakblad.
Kennis uitwisselen, leren van elkaar en samen optrekken voor het gezamenlijke belang, want dan kon men meer bereiken. En
dat was broodnodig, want het was in Nederland slecht gesteld met de hygiëne en reinheid. Overal stond het huisvuil en haard-as
in open tonnen aan de straat, overal lag paardenpoep. Riolering bestond nog niet, de volle po’s werden gewoon op straat of in
open water geleegd. Het stikte van de luizen, vlooien en ratten. En niemand die zich bekommerde over de
arbeidsomstandigheden van vuilnismannen.
Verbinding, slagkracht en professionaliteit
De straten moesten schoon. En inderdaad, samenwerking en kennisdeling werkte. Nederland werd steeds een stukje schoner.
De stinkende dumpplaatsen verdwenen, het ongedierte werd succesvol bestreden. We gingen steeds beter met ons afval om, en
met onze vuilnismannen. Ook de NVRD groeide gestaag. Met steeds meer leden kreeg ze ook steeds meer invloed, tot in de
ministeries in Den Haag aan toe. En met de groeiende invloed groeide ook de behoefte aan professionaliteit. Al die tijd was het
verenigingswerk vooral vrijwilligerswerk geweest. Maar de vraagstukken werden complexer, de belangen steeds groter.
In 1995 werd daarom het bureau van de NVRD opgericht. Op het bureau werken enthousiaste en betrokken professionals, die
duurzaam afvalbeheer en reiniging in de vingers en de publieke zaak in hun DNA hebben. Ze zorgen voor de voorbereiding en
uitvoering van beleid, ze duiken in zaken waar de leden individueel geen tijd voor hebben, maar die wel van groot belang zijn.
De grootse kracht van het bureau is om alle losse eindjes met elkaar te verbinden en bij belangrijke dossiers alle leden met één
stem te vertegenwoordigen. Eén voor allen, allen voor één. Zo dragen ze bij aan een sterke vereniging.
Wendbaar, proactief en inspirerend
Vandaag de dag staat de NVRD bekend als een professionele en maatschappelijk relevante vereniging op het gebied van afval en
reiniging, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding. Met circa 450 leden en een schat aan kennis en ervaring is vrijwel de
complete publieke afval- en reinigingssector verenigd, van inzameling tot verwerking. We bundelen niet alleen regiegemeenten en
(publieke) bedrijven maar ook private partijen, dienstverleners en leveranciers binnen één vereniging. Door de grote verscheidenheid in onze
achterban kunnen we veel betekenen.

Onze leden weten dat ook te waarderen, hun vertrouwen in de NVRD is hoog. De lidmaatschapsborden hangen nog bij veel
leden naast de voordeur, het Koninklijke predicaat dat we sinds ons honderdjarig bestaan mogen dragen, siert ons logo.

We mogen trots zijn op de branche en op al die mensen die erin werken. Op de bijdrage die we nu al meer dan honderd jaar
leveren aan een steeds schoner leefmilieu.
De leden centraal
Toch is de Koninklijke NVRD van vandaag een heel andere dan die uit 1907. De behoefte aan kennisuitwisseling en verbinding is
weliswaar gebleven, maar de manier waarop is drastisch veranderd. Vooroplopen en relevant zijn en blijven vergt in deze tijd
veel. Het leidt tot allerlei soms bijna paradoxale eisen: professionaliteit gecombineerd met flexibiliteit, wendbaarheid
gecombineerd met standvastigheid, luisteren gecombineerd met zeggen en vooral met engageren en doen.
Onze aanpak is heel eenvoudig: wij zetten de leden centraal. Eigenlijk weer precies zoals het ooit in 1907 begon. Onze uitdaging
is en blijft daarbij de meerwaarde te identificeren en daarop te handelen. Voor alle leden. Door steeds opnieuw schijnbare
tegenstellingen om te buigen naar een gezamenlijk belang. Circulariteit helpt daarbij, het streven naar een schone en afvalvrije
samenleving doet dat ook. Dan ben je eerder bereid vanuit een groter belang, en voorbij de eigen grenzen te kijken hoe je zaken
kunt oplossen.
Schoon, circulair en afvalvrij
Samen voor schoon en afvalvrij. Voor een samenleving waarin ecologie en economie op een sociale manier hand in hand gaan.
Om zo de generaties die na ons komen, te laten delen in onze welvaart. Een schoon leefmilieu voor de inwoners, een
samenleving die duurzaam omgaat met de grondstoffen die de aarde biedt. Waarbij de achterkant van iedere keten door de
circulaire ambities ook meteen weer de voorkant zal worden.
Ooit zijn we ontstaan vanuit een maatschappelijke opgave om de hygiëne te verbeteren. De strijd tegen rotzooi en smerigheid is
in Nederland grotendeels gestreden. Inmiddels gaan we steeds beter om met ons afval, en circulariteit heeft een volgende
uitdaging bereikbaar gemaakt: hoe gaan we verder naar afvalvrij? Hoe kunnen we verspilling van grondstoffen en geld
voorkomen? Hoe gaan we zorgen voor het ontstaan van nieuwe duurzame concepten waarin ook aandacht is voor de mens?
Wij kunnen hierin de wegwijzer zijn om dat lokaal te organiseren. We zijn er nog niet, maar we komen er steeds dichterbij.
Stapje voor stapje gaan we samen voor schone en afvalvrije gemeenten. En misschien is dat wel precies waar die negentien
deftige directeuren in 1907 van droomden.

