NVRD Jaarplan 2021
Blijven verbinden naar de toekomst

Arnhem, november 2020

1

Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................. 3
Van Afval naar Grondstoffen............................................................................... 4
Producentenverantwoordelijkheid...................................................................... 6
Rol in de circulaire economie .............................................................................. 8
Schone en leefbare gemeenten..........................................................................10
Goed werkgeverschap in een vitale sector.........................................................12
Inspirerende en toekomstbestendige events .....................................................14
Blik op internationaal ........................................................................................15
Verbinden naar de toekomst..............................................................................17

2

Inleiding
De NVRD staat voor het verbinden van de leden bij de uitvoering van publieke taken op
het gebied van afval- en grondstoffen en het beheer van de openbare ruimte (strategische
visie 2016). Het samen werken aan afvalvrije en schone gemeenten gebeurt in
samenwerking met andere partners en met het oog op maatschappelijk opgaven op het
gebied van duurzaamheid, circulaire economie en (sociale) werkgelegenheid.
Met jaarplannen geeft de NVRD elk jaar concreet invulling aan deze visie waarbij rekening
wordt gehouden met actuele ontwikkelingen en met de wensen en behoeften van de leden.
Voor het Jaarplan 2021 is dit vertaald naar de volgende thema’s die de verenigingsagenda
vormen voor komend jaar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Van Afval naar Grondstoffen
Producentenverantwoordelijkheid
Rol in de circulaire economie
Schone en leefbare gemeenten
Goed werkgeverschap in de vitale sector
Inspirerende en toekomstbestendige events
Blik op internationaal
Verbinden naar de toekomst

Voor elk thema is aangegeven welke activiteiten, werkzaamheden en projecten de NVRD
in 2021 oppakt. De werkzaamheden hebben betrekking op zowel vertegenwoordiging en
belangenbehartiging, onderhouden van het netwerk, organiseren van ontmoeting en het
ontwikkelen, ontsluiten en delen van kennis. Het gaat hierbij om zowel doorlopende als
om nieuwe dossiers, activiteiten of projecten. Per thema wordt steeds één activiteit of
project extra uitgelicht.
De werkzaamheden die worden uitgevoerd en de thema’s die worden opgepakt gaan verder
dan deze verenigingsagenda. Reguliere branchewerkzaamheden zoals het beantwoorden
van ledenvragen, ledenbezoeken, het uitbrengen van juridische factsheets, het faciliteren
van de regio’s, het uitbrengen van Gram en nieuwsbrieven zijn ook van belang en gaan
gewoon door. Dit geldt ook zeker voor werk op dossiers die niet verder zijn genoemd zoals
bijvoorbeeld de commissie ICT/Stosag en de werkgroep fiscalisten die zich bezighoudt met
vraagstukken rond de BTW en Vennootschapsbelasting. Ook in 2021 zullen de leden van
de NVRD, net als voorgaande jaren, geconfronteerd worden met onverwachte
vraagstukken die niet in het jaarplan zijn voorzien. Hierbij zal steeds een nieuwe afweging
worden gemaakt.
Het jaar 2021 is een bijzonder jaar. Een jaar dat we ingaan met een nieuwe voorzitter en
directeur, een jaar waarin we als vereniging een nieuwe meerjarenstrategie gaan
ontwikkelen en een jaar dat volgt op een zeer onzekere en turbulente periode. COVID-19
heeft een grote impact gehad op zowel de leden als de vereniging. Dit alles heeft zijn
weerslag gehad, ook bij het opstellen van dit Jaarplan. Het bestuur vraagt hiervoor begrip
en ruimte om het jaarplan gedurende het jaar op onderdelen bij te stellen.
De onzekere tijd, de beperkingen als het gaat om het verenigen van de leden en de blik
op de toekomst hebben geleid tot de titel van dit Jaarplan:
“Blijven verbinden naar de toekomst”.
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Van Afval naar Grondstoffen
Met het Publiek Kader voor huishoudelijk afval heeft de NVRD samen met de VNG en het
ministerie van I&M de basis gelegd voor afvalvrije gemeenten. In het Publiek Kader is een
ambitie opgenomen om te komen tot 75% afvalscheiding (oftewel max. 100 kg restafval).
Met het programma VANG-huishoudelijk, dat inmiddels onderdeel uitmaakt van het
programma Circulaire economie, is een flinke impuls gegeven aan de gescheiden
inzameling en hiermee de vermindering van de hoeveelheid restafval. Nu de trend naar
meer gescheiden afvalinzameling is ingezet, verschuift de focus van VANG-huishoudelijk
naar het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde materialen. Hierbij wordt de
aandacht gericht op gehele ketens per deelstroom. Hiermee is dit jaar al gestart met het
Aanvalsplan gft-afval en textiel. Ook is het programma Circulaire Ambachtscentra
inmiddels ondergebracht bij het programma VANG-Huishoudelijk.
Op dit moment wordt gewerkt aan een vervolg op het programma VANG-huishoudelijk
voor de periode 2021-2025. De NVRD is hierbij als uitvoeringspartner nauw betrokken.
Naast het beperken van te verbranden restafval wordt bij de invulling van het nieuwe
programma gedacht aan: preventie, kwaliteit met een ketengerichte aanpak per
deelstroom, verbeteren afvalscheiding in achterblijvende gebieden, het voorkomen van
neveneffecten zoals bijplaatsingen en aan eenduidige en meetbare doelen die goed
aansluiten bij de transitie naar een circulaire economie (meer richting recycling).
Naast de activiteiten binnen het programma VANG-huishoudelijk, neemt de NVRD deel
aan de begeleidingscommissie LAP. Ook zijn we betrokken bij de vormgeving en
implementatie van het landelijke beleid rondom het beleidsprogramma textiel, het
ketenproject luiers, het papiervezelconvenant en het opstellen van de nieuwe modelafvalstoffenverordening. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
wordt in 2021 verder uitgewerkt. De NVRD neemt deel aan het Programma Meer en Beter
Recyclen en denkt met andere stakeholders mee over een betere logistiek en
afvalscheiding bij bedrijven. Voor AEEA en verpakkingen vertegenwoordigt de NVRD haar
leden in de landelijke platforms (zie hoofdstuk Producentenverantwoordelijkheid). De
NVRD is stakeholder van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV). Als
stakeholder van STV ontwikkelt en deelt de NVRD kennis over het tegengaan van
voedselverspilling.
Ondanks de behaalde successen in de transitie naar afvalvrije gemeenten worden steeds
vaker vraagtekens gesteld bij het nut en de noodzaak van gescheiden inzameling en de
methoden en strategieën die gemeenten kiezen. Dit leidt ook op lokaal niveau tot veel
discussie en verwarring. De NVRD kiest hierin geen partij maar zal vanuit haar
kennisfunctie wel het genuanceerde verhaal blijven vertellen en gemeenten ondersteunen
met feiten.
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Van Afval naar Grondstoffen
Doel
•

Bijdragen aan de realisatie van afvalvrije gemeenten door het vertegenwoordigen van
gemeenten en publiek bedrijven bij het vormgeven van landelijke afspraken en beleid
en het stimuleren en faciliteren van gemeenten bij het realiseren van preventie en het
hoogwaardig sluiten van kringlopen.

Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partner in het vormgeven en uitvoeren van het programma VANG-Huishoudelijk 20202025 (Samen met RWS, VNG, ministerie I&M en ketenpartners)
Partner in het programma Circulaire Ambachtscentra (samen met Ministerie van I&W,
VNG, RWS, BKN en Stichting Repaircafe)
Partner in het Programma Meer en Beter Recyclen (samen met RWS, VA, BRBS, VHG)
en beoogd trekker project groot zitmeubilair
Deelnemer begeleidingscommissie LAP
Deelnemer stakeholders-overleg optimalisatie logistiek KWD-afval.
Deelnemer Ketenproject/UPV matrassen
Deelnemer ketenproject luiers (samen met RWS en Ministerie I&W)
Deelnemer stuurgroep Beleidsprogramma textiel (samen met min I&M, RWS, )
Ondersteunen VNG bij aanpassen afspraken papiervezelconvenant, herziening van het
model afvalstoffenverordening en bij uitvoeringsvragen over diverse afvalstromen.
Stakeholder stichting Samen Tegen Voedselverspilling

NVRD-projecten
•
•
•

Diverse projecten in kader Programma’s VANG-huishoudelijk, Circulaire
Ambachtscentra en MeBR
Organisatie Benchmark Afval
Opstellen en actief delen en uitdragen genuanceerd verhaal over afvalscheiding en
methoden en strategieën

Verenigen/werkgroepen NVRD
•
•
•

Expertgroep afval
Klankbordgroep en werkgroepen textiel
Ambtelijke werkgroep afval gemeenten samen met VNG

Uitgelicht
Uitvoeringsprogramma VANG-huishoudelijk 2021-2025
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor VANG-huishoudelijk. De gemiddelde
hoeveelheid restafval per inwoner is met gemiddeld 70 kg/inwoner gedaald en de
verwachting is dat deze verder zal dalen. Een aantal gemeenten (ruim 50) heeft de
100 kg/inwoner reeds gehaald. Het gemiddeld voor heel Nederland halen van deze
ambitie voor 2020 lijkt echter buiten bereik. Gekeken wordt naar een realistisch
tijdspad richting de 100 kg. Hiervoor wordt begin 2021 een nieuw Uitvoeringsprogramma gepresenteerd voor de periode tot 2025.
De NVRD stelt samen met RWS, VNG en het ministerie I&M een programma op met
nieuwe accenten dat sterker wordt gericht op kwaliteit en een ketengerichte
benadering met de doelstellingen die daarbij passen. Hierbij worden ook actuele
thema’s en ontwikkelingen zoals bijplaatsingen (met specifieke aandacht voor
karton) en mobiele milieustraten meegenomen.

5

Producentenverantwoordelijkheid
In de strategische visie is een hoofdstuk gewijd aan het belang van grensverleggende
samenwerking. Samenwerking speelt een belangrijke rol in het vormgeven en invullen van
producentenverantwoordelijkheid. Producenten werken samen met gemeenten en maken
hierbij
gebruik
van
publieke
(inzamel)
structuren.
De
dossiers
rondom
producentenverantwoordelijkheid vragen dan ook een behoorlijke inzet van de vereniging;
zowel bij de totstandkoming en vormgeving van de producentenverantwoordelijkheid in
relatie tot de gemeentelijke zorgplicht als bij het maken van afspraken en monitoring en
bijsturing tijdens de uitvoering.
De NVRD en haar leden hebben een rol bij de invulling van producentenverantwoordelijkheid voor verschillende producten zoals verpakkingen, AEEA, batterijen
en vlakglas. Ook in 2021 zal de NVRD de handen vol hebben aan de vormgeving cq de
uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid. Op dit moment wordt de
producentenverantwoordelijkheid voor matrassen vormgegeven en wordt de invulling van
producentenverantwoordelijkheid voor luiers, textiel en vloeren verkend. Ook bij de
aanpak van zwerfafval en bij de implementatie van de Single Use Plastic richtlijn speelt de
verantwoordelijkheid van producenten een grote rol en zijn de (financiële) belangen groot
De betrokkenheid van de NVRD bij deze dossiers komt voort uit de gemeentelijke zorgplicht
en de zorg voor een schone gemeente. Daar waar producenten de verantwoordelijkheid
krijgen voor preventie, inzameling en recycling blijven gemeenten vanuit de zorgplicht
wettelijk verantwoordelijk voor inzameling van huishoudelijk afval. In de praktijk krijgt dit
vorm doordat producenten gebruik maken van de gemeentelijke inzamelstructuur. De
vraag is echter; waar houdt de ene verantwoordelijkheid op en begint de andere?
Belangrijk aandachtspunt is hierbij dat producentenverantwoordelijkheid voor de
verschillende producten anders wordt ingevuld. In 2021 zal de principiële vraag over de
verhouding tussen de producentenverantwoordelijkheid en de gemeentelijke wettelijke
zorgplicht en de grote verschillen bij de invulling van producentenverantwoordelijkheid
worden opgepakt en geagendeerd.
Het dossier verpakkingen verdient al jaren speciale aandacht en ook in 2021 zal het dossier
verpakkingen een belangrijke rol spelen in de werkzaamheden en ureninzet van de NVRD.
In de ketenovereenkomst Verpakkingen zijn in 2020, na lang overleg, nieuwe afspraken
gemaakt die in 2021 verder worden geïmplementeerd, uitgewerkt en geëvalueerd. In 2021
wordt vanuit de ketenpartners tevens een kostenonderzoek naar de vergoedingen voor
gemeenten uitgevoerd. De uitvoering van de ketenovereenkomst verpakkingen wordt
begeleid door het Platform Ketenoptimalisatie. De NVRD heeft zitting in de stuurgroep en
in verschillende werkgroepen van het Platform. De NVRD neemt deel aan de werkgroep
communicatie die in 2021 zorg draagt voor de verdere uitrol van de ‘Communicatieagenda
Verpakkingen’. Ook werkt de NVRD mee aan het opstellen van een innovatieagenda en
worden waar nodig onderzoeken geïnitieerd. Innovatie is nodig om de, inzameling,
verwerking en recyclebaarheid van verpakkingen te verbeteren. In 2021 komt er binnen
het PKO ook nadrukkelijk aandacht voor verpakkingen van oud papier en karton. In
samenwerking met VANG-huishoudelijk wordt er gekeken naar de optimalisatie van de
inzameling van OPK en wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de PMD fractie.
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Producentenverantwoordelijkheid
Doel
•
•

Duidelijkheid scheppen over de verhouding tussen de gemeentelijke zorgplicht in
relatie tot (een eenduidige invulling van) producentenverantwoordelijkheid.
Het vanuit de gemeentelijke zorgplicht en publieke uitgangspunten mede vormgeven
van producentenverantwoordelijkheid voor nieuwe producten en het uitvoeren,
monitoren en bijsturen van bestaande afspraken met producentenorganisaties.

Activiteiten
•
•
•
•
•
•

•

Partner in Platform Ketenoverleg Optimalisatie Verpakkingen. Samen met VNG,
Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang en NVRD-leden
Deelnemer aan PKO werkgroepen vergoedingen, samenstelling ingezameld materiaal,
communicatie, innovatie, UMP
Deelnemer stuurgroep 65% inzameling AEEA en daarbij behorende werkgroep
inzameling binnenland
Volgen dossier AEEA (AVV stichting OPEN), vertegenwoordiging leden en deelnemer
Monitoringberaad
Deelnemer stuurgroep Textiel (samen met RWS, I&M, VNG en textielproducenten en
textielinzamelaars)
Ondersteunen VNG en vertegenwoordigen leden in dossier Zwerfafval en Single Use
Plastic Richtlijn (deelnemer: Zwerfvaltafel, G4-zwerfafvaloverleg en VNG-werkgroep
zwerfafval)
Secretariaatsvoering Ambtelijke Werkgroep Afval van de NVRD/VNG

Projecten
•
•
•

Evaluatie afspraken ketenovereenkomst (samen met VNG)
Onderzoek kwaliteit verpakkingen
Opstellen position paper Producentenverantwoordelijkheid en zorgplicht

Verenigen/werkgroepen NVRD
•
•
•

Werkgroep matrassen (aantal leden en Midwaste)
Expertgroep Afval (gemeenten en publieke bedrijven)
Ambtelijke werkgroep afval (samen met VNG)

Uitgelicht
Producentenverantwoordelijkheid Matrassen
De matrassenproducenten en de staatssecretaris hebben overeenstemming bereikt over
een systeem voor vrijwillige producentenverantwoordelijkheid van matrassen. Hiervoor
dienen de producenten in 2021 een algemeen verbindend verklaring in. De
gemeentelijke inzamelstructuur, via milieustraten, maakt een belangrijk onderdeel uit
van het beoogde systeem. De NVRD zal zich inzetten voor een inrichting van een systeem
voor gescheiden inzameling en recycling van matrassen dat recht doet aan de huidige
inzet en belangen van gemeenten, aan het principe van uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid en dat vorm geeft aan het sluiten van de kringloop
voor deze afvalstroom.
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Rol in de circulaire economie
Op nationaal niveau neemt de NVRD deel aan het Transitieteam consumptiegoederen die
de circulaire transitieagenda voor de (middel)lange termijn heeft opgesteld en een reeks
voorbeeldprojecten heeft geïnitieerd. De NVRD vertegenwoordigt haar leden in zowel het
transitieteam als in de inhoudelijke overleggen over de voorbeeldprojecten.
Gemeenten en regio’s kunnen een belangrijke rol hebben in de circulaire economie.
Circulair Friesland en de Milieu Regio Amsterdam zijn hiervan sprekende voorbeelden.
De circulaire economie is meer dan het gescheiden inzamelen en recyclen van afval en het
zorgen van schone straten. De rol van onze branche in de transitie naar de circulaire
economie zal in 2021 en de komende jaren verder vorm worden gegeven. De rol die je
als gemeente of regio pakt kan liggen op het gebied van het sluiten van kringlopen, het
circulair inkopen, het stimuleren van circulair gedrag bij burgers, het samenbrengen van
partijen en het faciliteren en ondersteunen van circulaire initiatieven.
Op elk van deze gebieden worden in Nederland talloze initiatieven ondernomen en is veel
van elkaar te leren. Wij zullen onze leden bij elkaar brengen rond dit thema in een
community of practices zodat optimaal van elkaar wordt geleerd en ervaringen gedeeld
rondom het ontwikkelen van circulaire beleidsprogramma’s maar ook duurzaam inkopen,
ketensamenwerking, preventie, het opzetten van Circulaire ambachtscentra en alle overige
treden van de R-ladder.
Ook als branchevereniging hebben we al stappen gezet richting circulariteit. Met het project
‘Wij maken werken van circulair’ stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en
publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten. De resultaten van het project
circulair inkopen minicontainers zijn zeer positief en verdienen opvolging. De NVRD maakt
werk van afvalscheiding op scholen, denkt mee over afvalscheiding van KWD-afval, werkt
mee aan het voorkomen van voedselverspilling, stimuleert circulaire ambachtscentra en
vormt een platform voor haar leden op het gebied van duurzaam wagenpark. Daarnaast
ondersteunt de NVRD ook de realisatie van een Circular Cities Network binnen het CALCproject van ISWA.
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Rol in de circulaire economie
Doel
•
•

Het verduidelijken van de rol van onze branche in de transitie de circulaire economie.
Leden helpen bij het vinden en oppakken van hun rol in het lokaal vormgeven van
een circulaire economie.

Activiteiten
•
•
•
•
•

Partner in het strategisch overleg Transitieteam Consumptiegoederen
Deelnemer aan inhoudelijk overleg Transitieteam Consumptiegoederen over
uitvoering icoonprojecten
Stimuleren gebruik kennisdocumenten circulair inkopen minicontainers
Verkennen van de mogelijkheden voor verder acties op het gebied van circulair
inkoop/circulaire aanbesteding
Faciliteren leernetwerk Circulaire Ambachtscentra

Projecten
•
•

Inrichten community of practices Circulaire economie
Inrichten internationaal Circulair Cities Network ISWA

Verenigen/werkgroepen
•
•

Community of practices CE
Expertgroep Afval

Uitgelicht
Circulair netwerken
De rol van onze branche in de transitie naar de circulaire economie zal in 2021 en de
komende jaren verder vorm worden gegeven. Dit is voor zowel de NVRD als veel van
haar leden een zoektocht. Wij zullen onze leden bij elkaar brengen rond dit thema in een
zowel een nationaal als internationaal netwerk of community of practices zodat optimaal
van elkaar wordt geleerd en ervaringen gedeeld.
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Schone en leefbare gemeenten
Beheer van de openbare ruimte doet ertoe en is en blijft een belangrijke kernactiviteit van
de branche. Binnen veel publieke bedrijven is beheer en onderhoud van de openbare
ruimte een belangrijk onderdeel van hun strategie. Voor gemeenten biedt de openbare
ruimte diverse kansen en uitdagingen. Slim beheer van de buitenruimte draagt bij aan
maatschappelijk opgaves als de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire
economie.
De NVRD gaat in 2021 aan de slag met de strategische positionering van de vereniging en
haar leden op het gebied van Beheer Openbare Ruimte. Zo streeft de NVRD een meer
aanjagende, initiërende en faciliterende rol waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt
gezocht met andere stakeholders op dit terrein. Hiertoe wordt in 2021 een strategische
agenda opgesteld gericht op de toegevoegde of maatschappelijke waarde van
beheertaken, het versterken van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en het
verbeteren van de interne organisatie van BOR-taken. Daarnaast zal de NVRD haar
faciliterende rol blijven vervullen en functioneren als aanspreekpunt en platform voor
specifieke BOR-taken zoals gladheid- of onkruidbeheersing en voor ontwikkelingen als
sturen op beleving.
Het zwerfafvaldossier kent een aantal belangrijke ontwikkelingen. In 2021 richt de NVRD
zich met name op drie onderwerpen: 1) De implementatie en besluitvorming rondom
statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes, 2) De zwerfafvalvergoeding, met specifieke
aandacht voor benutting van de resterende middelen en het vervolg op de huidige
afspraken, 3) Tenslotte blijft de NVRD zich richten op de vertegenwoordiging van haar
leden bij de invoering van de maatregelen uit de Single Use Plastic richtlijn en het
informeren hierover.
Covid-19 heeft effect op de openbare ruimte. Delen van de openbare ruimte worden
intensiever gebruikt (parken), er wordt meer thuisgewerkt met als gevolg meer afval en
bijplaatsingen. De financiële druk op het fysieke domein wordt hierdoor groter. Volgend
jaar zullen de gevolgen van de Covid-19 epidemie voor het beheer van de openbare ruimte
worden gemonitord.
De NVRD blijft een platform bieden voor haar leden actief in BOR en het gladheidbeheer
via de expertgroep BOR publieke bedrijven en de werkgroep BOR. Binnen deze werkgroep
worden projecten gefaciliteerd en de standpunten voorbereid. De NVRD organiseert de
benchmark Schoon en gaat actief aan de gang met kennisdeling en kennisontwikkeling
rondom de neveneffecten van afvalinzameling zoals bijplaatsingen. Ondanks het feit dat
hiervoor al veel aandacht is blijft dit een hardnekkig beheerprobleem dat continu aandacht
behoeft. De NVRD vertegenwoordigt haar leden als lid van de VNG-werkgroep zwerfafval
en aan onder andere de Zwerfafvaltafel, waaraan gesproken wordt met het verpakkende
bedrijfsleven.
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Schone en leefbare gemeenten
Doel
•
•

Strategische positionering van de NVRD(-leden) op BOR.
Actief verbinding zoeken met andere stakeholders en organisaties (Stadswerk, CROW,
VHG, Rioned en de wetenschap (leerstoel Managing Public Space).

Activiteiten
•
•
•

•
•
•

Opstellen strategische agenda BOR
Faciliteren, ondersteunen en fungeren als aanspreekpunt voor BOR-taken
Vertegenwoordigen gemeenten en lokale beheerders op het gebied van
zwerfafval/SUP in Zwerfafvaltafel, G4-zwerfafvaloverleg en VNG-werkgroep
Zwerfafval
Samenwerken met andere stakeholders en verbinden netwerken
Kennisextractie project Grip op onkruidbeheer
Via werkgroep BOR en overleg met andere Stakeholders monitoren gevolgen
Covid-19 voor beheer

Projecten
•
•
•

Uitvoeren Benchmark schoon
Organisatie Gladheidbestrjjdingscongres
Project aanpak bijplaatsingen (platform voor kennisdeling)

Verenigen/werkgroepen
•
•
•

Werkgroep BOR
Expertgroep BOR Publieke bedrijven
Platform gladheidbeheer

Uitgelicht
Bijplaatsingen
Afval naast de container in plaats van erin. Bijplaatsingen zijn een doorn in het oog voor
bewoners, ambtenaren en inzamelaars. Ondanks het feit dat iedereen de buitenruimte
schoon wilt houden, komen bijplaatsingen nog te vaak voor. De NVRD gaat haar leden
helpen met het ontwikkelen van aanpak om het aantal bijplaatsingen te verminderen.
Hiervoor worden beschikbare informatie, best practices en onderzoeken gebundeld tot
een kennisproduct en uitgewisseld via een platform Met dit kennisproduct over
bijplaatsingen kunnen gemeenten hun aanpak verder ontwikkelen.
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Goed werkgeverschap in een vitale sector
Het afgelopen jaar heeft weer duidelijk gemaakt dat de afval- en reinigingsbranche een
vitale sector is die gedragen wordt door de medewerkers. Medewerkers die zich door
scholing blijven ontwikkelen en professionaliseren. De NVRD blijft zich inzetten voor
veiligheid op de werkvloer en voor duurzame inzetbaarheid.
Aandacht voor een veilige cultuur en veilige arbeidsomstandigheden op en rondom de
werkvloer zijn van groot belang. De NVRD gaat in 2021 meer en in verbeterde vorm
communiceren over veiligheid. Leden kunnen veel van elkaar leren. De NVRD faciliteert de
uitwisseling van de kennis over veiligheid tussen leden. Verder kunnen we ook leren van
andere branches. Er wordt een samenwerking gezocht met partijen buiten de branche om
van elkaars expertise te leren.
Met de focus op duurzame inzetbaarheid houden we onze mensen gezond, in ontwikkeling
en houden we het gevoel van trots vast. Ook streeft de NVRD naar meer waardering voor
de branche en de werknemers van buitenaf. Hiervoor wordt de Week van de AfvalHelden
georganiseerd, waarin onze vakmannen en -vrouwen in het zonnetje wordt gezet. Dit is
niet iets eenmaligs. In 2021 wordt een meerjarenplan ‘Waardering’ opgesteld. In
samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en O+O-fonds verbeteren we zo de
instroom, doorstroom en waardering in de branche.
In het afgelopen jaar heeft de NVRD snel ingespeeld op de vele vragen die leden hadden
over de interpretatie van de richtlijnen en de gevolgen van Covid-19 voor de branche. Het
dossier Corona op de website en het Meldpunt Corona zullen daarom ook in 2021 in stand
gehouden worden om snel te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
Een aantal succesvolle projecten en werkgroepen van de NVRD blijft in 2021 actueel. Zo
blijft de NVRD participeren in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche, de ongevallen
monitor, de Vakdag voor uitvoerende medewerkers organiseren en bovenal de branche zo
goed mogelijk door de coronacrisis leiden.
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Goed werkgeverschap in een vitale sector
Doelstellingen
•
•

Alle werknemers een veilige werkomgeving bieden en met de focus op duurzame
inzetbaarheid werknemers gezond, in ontwikkeling en trots maken.
Het vergroten van zowel het imago van de branche als werkgever als de waardering
voor de uitvoerende medewerkers.

Activiteiten
•
•

•
•

Participeren in bestuur en werkgroepen ARBO-catalogus (werkgevers en vakbonden)
De gevolgen van de Corona-pandemie voor medewerkers in de branche volgen,
samen met partners protocol actueel houden en actuele informatie hierover ontsluiten
voor de leden
Uitvoeren van de jaarlijkse ongevallen enquête (samen met VA e.a.)
Kennisdeling over veiligheid via het veiligheidsnetwerk 2.0

Projecten
•
•
•

Organisatie Week van de Afvalhelden (samen met VA en O&O fonds)
Opstellen meerjarenplan Waardering afvalbranche (samen met VA)
Organiseren Werkinnovatieprijsvraag voor nieuwe werkgelegenheid in de circulaire
economie (samen met Startfoundation)

Verenigen/werkgroepen
•
•
•

Stuurgroep veiligheid
Stuurgroep duurzame inzetbaarheid
KAM-kennisgroep

Uitgelicht
Week van de AfvalHelden
De afvalsector is een vitale sector en een sector om trots op te zijn. Dit is wederom
duidelijk gemaakt ten tijde van de Covid-19 pandemie, waarin onze sector gewoon
doordraait. In deze periode is duidelijk geworden hoe belangrijk iedereen in de afvalen reinigingsbranche is voor het draaiend, gezond en schoon houden van de
maatschappij. Dit blijkt ook uit de vele bedankjes en complimenten die onze mensen
kregen. De NVRD vindt het belangrijk dat deze trots vastgehouden wordt. Om dit te
bewerkstelligen, organiseren wij van 1 tot en met 7 maart 2021 de Week van de
Afvalhelden.
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Inspirerende en toekomstbestendige events
De NVRD organiseert verschillende evenementen en bijeenkomsten waarin kennis wordt
gedeeld en leden elkaar ontmoeten. De manier van ontmoeten, inspireren en netwerken
kreeg in 2020 door Covid-19 een andere wending. We zijn noodgedwongen overgegaan op
het organiseren van online events. De ervaringen die zijn opgedaan gaan we in de
toekomst gebruiken. In 2021 gaan we ontmoeten en inspireren naar een nieuw niveau
tillen, zowel online als offline. Wanneer mogelijk in ‘real life’ en online of hybride wanneer
het moet.
Het streven is om in 2021 alle grotere events in ieder geval hybride te organiseren of uit
te stellen wanneer het ontmoeten centraal staat bij het event. De opgedane ervaring laat
zien dat het mogelijk is om een goed programma neer te zetten, waarbij de
coronamaatregelen in acht worden genomen. De uitdaging zit in het gevoel creëren van
een live evenement in een digitale omgeving.
Voordelen van online evenementen zijn bijvoorbeeld het ongelimiteerde bezoekersaantal,
geen reistijd, minder organisatiekosten en relatief makkelijk te organiseren. De nadelen
zijn de mindere netwerkmogelijkheden, kortere duur programma (rekening houdend met
korte spanningsboog bezoekers) en mindere inkomsten.
Naast de grote events organiseert de NVRD ook NVRD Talks in 2021. Een nieuw platform,
gestart begin 2020, waar actuele thema’s in een online bijeenkomst besproken worden.
De NVRD talks worden goed bezocht en gewaardeerd en worden vervolgd.

Doel
•

Het organiseren van een mix van grote en kleine, landelijke en regionale, fysieke en
online events en bijeenkomsten die inspireren en waar de leden elkaar ontmoeten.

Events en bijeenkomsten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakdag AfvalHelden 2021 samen met O+O-fonds
Gemeentelijk grondstoffencongres 2021 samen met VNG Connect
Landelijk Gladheidsbestrijdingscongres
NVRD-Jaarcongres
Afvalconferentie 2021 samen met VA
Regiobijeenkomsten
VANG-kennisbijeenkomsten
NVRD talks
NVRD-kennisbijeenkomsten over actuele thema’s

Uitgelicht
NVRD-Jaarcongres 2021
'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres
2021. Innoveren een overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de
overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van
wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek. Cure is ook in 2021
onze gastheer en het conges vindt plaats op 19 en 20 mei in het Klokgebouw in
Eindhoven.
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Blik op internationaal
Steeds meer beleid en regelgeving wordt op internationaal niveau geïnitieerd. De NVRD
behartigt het Nederlandse belang ook op internationaal niveau. Als lid van Municipal Waste
Europe (MWE) doet de NVRD dit op Europees niveau. Via ISWA onderhoudt de NVRD een
mondiaal netwerk. Zo volgen en beïnvloeden we de ontwikkelingen en uitdagingen die
vanuit de hele wereld op ons afkomen.
De Europese Unie werkt op dit moment aan het tweede pakket voor de circulaire economie.
Via MWE proberen we de uitwerking van het tweede Circular Economy pakket positief te
beïnvloeden. Als lid van MWE kiest de NVRD positie op onderwerpen als eco-design, de
SUP regeling, circulariteit van textiel en de harmonisatie van afvalinzamelsystemen.
De ISWA is sinds 2020, mede dankzij de inzet van de NVRD, in Rotterdam gevestigd. In
2021 geven ISWA en NVRD vorm aan een nieuwe samenwerkingsrelatie, gebaseerd op
wederzijdse versterking. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid om medewerkers uit de
branche via detachering bij de ISWA ervaring op te doen in internationale projecten ISWA.
Ook worden er verschillende projecten samen uitgevoerd. Het Circular and Low Carbon
project (CALC) is hiervan een voorbeeld. Met dit projecten verbinden we NVRD leden en
steden van over de hele wereld die zich inzetten voor de circulaire economie in een
netwerk.
Verder werken leden uit de werkgroep ICT aan een nieuwe Europese norm (CEN) voor ICT
systemen die de afvalinzameling ondersteunt. De werkgroep wordt ondersteund vanuit de
NVRD en is erop gericht om de Nederlandse Stosag norm te vertalen naar de nieuwe
Europese norm.
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Blik op internationaal
Doel
•
•

Goede Europese/internationale samenwerking en kennisdeling
Volgen internationale ontwikkelingen en volgen en beïnvloeden beleid- en regelgeving

Activiteiten
•
•
•
•
•

Participatie in board WME
Participatie in Technical committee ISWA
Internationale verspreiden Nederlandse expertise en ontvangen delegaties.
Ontwikkelen van een nieuwe samenwerkingsrelatie met ISWA
Medewerkers van leden de mogelijkheid bieden zich via tijdelijke detachering bij ISWA
te ontwikkelen in een internationale setting

Projecten
•
•
•

Ontwikkelen Europese Stosag-norm
Samen met ISWA en gemeente Rotterdam uitvoeren Circular and Low Carbon project.
Volgen tweede pakket voor de circulaire economie van de Europese Unie

Verenigen/werkgroepen
•
•

Commissie ICT
Werkgroep internationaal

Uitgelicht
ISWA Circular and Low Carbon project
Het CALC-project is een project waarin zeer diverse experts alle hoeken van de
wereld op vrijwillige basis via een door ISWA gecoördineerd project aan een
complex vraagstuk werken. Het CALC-project is erop gericht om steden te helpen
bij het meetbaar maken van een koolstofarme circulaire economie en om een
kennisnetwerk op te bouwen tussen steden in Europa en de rest van de wereld die
zich richten op het ontwikkelen van een circulaire economie. Het project is mede
gefinancierd door de NVRD en de gemeente Rotterdam is pilotgemeente. Max
Narinx is vanuit de NVRD bij ISWA gedetacheerd om mee te werken aan dit
project.
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Verbinden naar de toekomst
De domeinen waar de NVRD actief is zijn continu in beweging, en daarom moet onze
vereniging ook meebewegen. De verbinding met de leden is met name in deze periode
van Covid-19 van essentieel belang voor een levendige en toekomstbestendige vereniging.
De NVRD heeft een uitgebreide communicatie middelenmix om de leden te bereiken. Te
denken valt aan de website, video’s, NVRD-talks, de nieuwsbrieven, vakblad Gram etc. In
2021 gaan we de middelenmix verder effectueren en onderzoeken hoe we de leden kunnen
blijven verbinden, ook als fysiek samenkomen beperkingen kent. Belangrijk is hierbij ook
dat de verschillende, vooral digitale, kennisnetwerken voor communicatie, KAM en HRM
verder geïnstitutionaliseerd raken.
De huidige Strategische visie “De leden centraal” dateert uit 2016. Met een nieuwe
voorzitter en een nieuwe directeur gaat de NVRD in 2021 een nieuwe stip op de horizon
zetten door het opstellen van een nieuwe strategische meerjarenvisie voor de vereniging.
Leden zullen hier onder andere middels een behoeftepeiling nauw bij betrokken gaan
worden. Vragen als: Hoe gaat de NVRD zich de komende jaren positioneren, welke ambities
streven we na en met welke visie gaan we de toekomst in, staan hierbij centraal. De
nieuwe strategie zal ook impact hebben op de invulling van de verenigingsstructuur en het
betrekken van de leden in commissies, werkgroepen etc.
In de toekomst is er een belangrijk rol voor Young professionals van nu. Young NVRD is
door de NVRD opgericht om alle young professionals uit de branche te verenigen en te
betrekken bij de vereniging. De nieuwe voorzitter en het in 2021 gekozen Young-bestuur
gaan dit netwerk verder professionaliseren. Young NVRD krijgt in 2021 een stevigere plek
binnen de gehele vereniging en in de branche.
Met de nieuwe strategie zullen ook de statuten en het huishoudelijk reglement
geactualiseerd gaan worden.
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Verbinden naar de toekomst
Doel
•
•
•

Leden blijven (ver)binden naar de toekomst
Een heldere strategie naar een toekomstbestendige branchevereniging
Leden nog steeds centraal: meerwaarde voor lidmaatschap blijven bieden.

Activiteiten en projecten
•
•
•
•

Samen met de leden ontwikkelen van een nieuwe strategische meerjarenvisie
Versterken rol Young NVRD binnen de vereniging
Kennisnetwerken actualiseren, uitbreiden en institutionaliseren binnen de vereniging
Leden kennen en betrekken (ledenbezoeken, online vragenuurtjes, netwerken in
kaart)

Verenigen/werkgroepen
•
•
•
•
•
•

Bestuur NVRD
Bestuur Young NVRD
Platform communicatie
Werkgroep fiscalisten
Kennisnetwerk communicatie
Kennisnetwerk KAM/HRM

Uitgelicht
Nieuwe meerjarenstrategie 2021-2025
De huidige toekomstvisie van de NVRD dateert uit 2016. Sindsdien is er veel gebeurd,
zowel in de wereld, de afvalsector als in onze vereniging. In 2021 zal vanuit een
geactualiseerde missie en visie gewerkt worden aan een nieuwe meerjarenstrategie.
Waar gaan we ons de komende jaren op richten binnen de domeinen Afval en
grondstoffen, BOR en Werkgeverschap en Regie-organisatie en bedrijfsvoering? Welke
positie neemt de NVRD als branche in? Op welke wijze gaan we dit binnen de
vereniging vormgeven.

18

