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De weg zelf is de bestemming stelde Confucius al. En 
hoewel hij ongetwijfeld niet de meerjarenstrategie van 
de NVRD in gedachten had, geldt die wijsheid ook hier. 
Los van de dromen en daden die hier op papier staan, 
was de weg naar dit document toe alleen al belangrijk 
en zinvol. 

Uitgangspunt was om naar álle leden van de NVRD te luisteren: 
wat houdt hen bezig, hoe zien zij de ontwikkelingen om 
ons heen, hoe zien zij zich het beste bediend door ons, hun 
branchevereniging? Wat doen we goed, waar moeten we mee 
beginnen, en waarmee stoppen? Alle interviews en gesprekken, 
ledensessies, bestuurlijke brainstorm en de hoge respons op 
de enquête doet onze vereniging bruisen en borrelen. Het was 
goed om niet alleen de actieve en meest uitgesproken leden te 
spreken, maar om juist actief naar de stillere of meer kritische 
leden te luisteren. Het was waardevol om zowel te vernemen 
waar we als NVRD om gewaardeerd worden, als om te horen 
waar meer behoefte aan is.

En dat brengt ons meteen op wat als allerbelangrijkste uit alle 
gesprekken volgt: de actieve verbinding van leden onderling. 
Dat is de essentie van onze vereniging. Dit is wellicht een cliché, 
maar clichés zijn dat niet voor niets. En na een dik jaar vol 

verbinding-beperkende maatregelen blijkt nog meer hoe graag 
NVRD leden elkaar ontmoeten, spreken, informeren, en met 
elkaar samenwerken. Daarom is een aangepaste intensievere 
verenigingsstructuur onderdeel van de meerjarenstrategie. Met 
ruimte voor informele en vakmatige uitwisseling. 

Het roer van de NVRD gaat niet drastisch om. Wel vraagt de 
wereld anno 2021, en verder, andere accenten. En om aan 
slagkracht te winnen, moet de vereniging keuzes maken waar 
we wel en waar geen tijd in willen steken. Ten aanzien van 
inhoudelijke dossiers lopen de wensen uiteen.

Dus toetsen we kritisch of we als NVRD waarde toevoegen of dat 
andere partijen hiertoe beter geëquipeerd zijn. In dat laatste geval 
is een intensieve strategische samenwerking wellicht effectiever 
dan zelf een dossier te trekken. Een voorbeeld daarvan is onze 
rol op het gebied van Beheer Openbare Ruimte. Voor sommige 
leden een strategisch en essentieel onderdeel van het debat, 
voor anderen minder relevant of alleen in operationele zin. En 
naast de NVRD zijn er andere platforms die hier meer van weten. 
We hebben best geworsteld hoe daar de balans in te vinden. 
Ook hier is het leidend principe: zelf écht waarde toevoegen en 
anders strategische partners zoeken. Dat laatste zal voor BOR 
een belangrijke pijler worden.

Voorwoord
Vanzelfsprekend zijn is niet vanzelfsprekend



Veel lof is er voor onze rol van inhoudelijke kennismakelaar – een 
rol die de NVRD dan ook voortzet en verder versterkt. Er is meer 
behoefte aan een sterke belangenbehartiging, en aan de NVRD 
als ambassadeur van werkgeverschap en vakmanschap. Ook is 
er meer behoefte aan dienstbaarheid gericht op het publieke 
ondernemerschap van onze leden, aan kennis en gezamenlijke 
activiteiten die de bedrijfsvoering en operatie makkelijker maken. 

Dit document maakt duidelijk wat ons bindt en drijft. En hoe we als 
NVRD de komende jaren samen vanuit publiek belang bijdragen 
aan een duurzame en leefbare fysieke samenleving. Samen, 
met enthousiasme en ruimte voor kritische noten en onderling 
debat. En hopelijk is de vereniging daarin zo overduidelijk de 
verbindende en versterkende schakel, dat lidmaatschap een 
positieve vanzelfsprekendheid is!

Uw bestuur:
Henry Meijdam, Angeline Kierkels, Lisette Bosch, Rob Schram, 
Arjen Baars, Gerben Wigmans, Hein Grafhorst en Ronald Hopman
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Al meer dan 100 jaar is de NVRD een hechte en herkenbare 
vereniging van, voor en door de leden. De leden van de NVRD 
voelen zich nog altijd verbonden met elkaar rond de thema’s 
publiek, afval, grondstoffen, verwerking, sociaal domein, 
bedrijfsvoering en beheer openbare ruimte. 

De vereniging telt 394 leden en het ledenbestand is, net als het werkveld, 
in de loop der jaren steeds diverser geworden. De NVRD onderscheidt 
sinds 2003 drie ledensegmenten:

• Regievoerende Gemeenten (181)
• Publieke bedrijven (99)
• Dienstverleners en leveranciers (114)

Soorten leden
De opdrachtgevende regievoerende gemeenten en opdrachtnemende 
(publieke) bedrijven zijn de primaire leden van de NVRD. Zij hebben 
stemrecht en bepalen samen welke koers de NVRD vaart. De NVRD 
behartigt voor de primaire leden de belangen op landelijk en internationaal 
niveau en zorgt voor kennisuitwisseling en -netwerken. De private partijen 
en dienstverleners en leveranciers zijn de geassocieerde leden van de 
NVRD. In tegenstelling tot de primaire leden hebben de geassocieerde 
leden geen stemrecht. De geassocieerde leden zijn vooral lid bij de NVRD 
vanwege het (kennis)netwerk en het contact met (potentiële) klanten. 

Ons bestaansrecht: de leden
De NVRD, dat zijn wij! 
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Omdat het ledenbestand zo divers is, kunnen de vragen en behoeften 
vanuit de leden uiteenlopen. Zo vragen publieke bedrijven de NVRD om hun 
belangen te behartigen en kennisuitwisseling te faciliteren op het gebied 
van afval en grondstoffen, beheer openbare ruimte, goed werkgeverschap 
en bedrijfsvoering. Terwijl de vraag vanuit regievoerende gemeenten zich 
vooral richt op kennisuitwisseling in het gemeentelijk afvalbeheer en het 
beheer van de openbare ruimte. Maar allebei hebben hetzelfde publieke 
belang voor ogen. Het mission statement uit 1999 ‘Maatschappelijk 
betrokken, bedrijfsmatig presteren’ is dan ook nog steeds van toepassing. 

Hoewel het aandeel van publieke bedrijven in absolute aantallen het 
kleinst is, vertegenwoordigen en verzorgen zij relatief het grootste deel 
van de inwoners van Nederland. Zij zorgen hierdoor voor een groot 
deel voor de contributie inkomsten van de NVRD. De taken die publieke 

bedrijven in opdracht van hun gemeentelijke aandeelhouders voeren 
zijn zeer verschillend: variërend van inzameling van huishoudelijk afval, 
meer bedrijfsmatige taken als de inzameling van bedrijfsafval en de ver- 
en bewerking daarvan, tot de integrale en inclusieve uitvoering van BOR-
taken. Dit betekent ook dat de behoeften van deze leden zeer divers zijn.

Onze kracht
Dat zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers lid zijn, is uniek voor een 
branchevereniging en tegelijkertijd ook de kracht van de NVRD. Wij zijn 
er voor alle leden. Door het collectieve publieke belang en de hechte 
onderlinge openheid, kan de NVRD zowel een helikopterview creëren, als 
de praktische en lokale uitvoerbaarheid van beleid aan de orde stellen. 
De inzet en input van leden is van groot belang in de verschillende in- en 
externe overlegstructuren waaraan de NVRD een bijdrage levert. 
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Verbinder en vertegenwoordiger
Uit de gesprekken en enquête blijkt dat de gemeentelijke en beleidsmatig 
georiënteerde leden over het algemeen tevreden zijn over het 
lidmaatschap. Deze leden zien de NVRD vooral als verbinder op kennis en 
vertegenwoordiger van publieke belangen. De gemeentelijke uitvoerende 
diensten en publieke ondernemingen zijn kritischer op de vereniging en zien 
graag een versterking van rollen op het gebied van belangenbehartiging, 
ambassadeur voor werkgeverschap en vakmanschap en verbinder van  

 
publiek ondernemerschap. Ook heeft de eerdere keuze voor een dynamische 
verenigingsstructuur niet goed uitgepakt. Hoewel het goed is geweest om 
onnodige commissies en werkgroepen op te schonen, is er onvoldoende 
structuur voor in de plaats gekomen. Verbinding en actief bijdragen is 
daarmee voor veel leden lastiger geworden. De strategie voor de komende 
vier jaar voorziet dan ook in het bestendigen en versterken van de rollen 
en een verenigingsstructuur die daarin voorziet. 

Ons bestaansrecht: de leden 
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De NVRD en haar leden vertegenwoordigen het publieke belang 
van een duurzame, leefbare fysieke omgeving en circulaire 
samenleving. Ze zijn ook een belangrijke partner in het realiseren 
van dat belang.

Als er één term past bij de NVRD dan is het ‘publiek’. Dat geldt al sinds de 
oprichting in 1907 en dit zal niet snel veranderen. De maatschappelijke 
meerwaarde is voor de NVRD leden een belangrijke drijfveer in hun 
activiteiten en beleidsmatige of bedrijfsmatige keuzes. De leden verwachten 
ook van de NVRD dat zij zich actief inzet om waarde toe te voegen aan 
publieke doelen en bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkelingen. Het 
is voor externe partners en stakeholders duidelijk waar we voor staan en 
wat ons drijft. Dit maakt de NVRD tot een betrouwbare en natuurlijke 
partner. 

Meerwaarde
De NVRD en haar leden opereren in een complexe en dynamische 
wereld. De hoeveelheid dossiers en thema’s die opgepakt kunnen worden 
zijn groot en divers. Er zijn veel organisaties die aanpalende (deel)
belangen vertegenwoordigen, ook binnen de eigen leden. Dat maakt 
het zinvol, zelfs noodzakelijk, om geregeld te kijken waar de grootste 
meerwaarde zit van onze vereniging. Waar kunnen we de meeste 
impact bereiken? Doorlopend moet de NVRD zich blijven afvragen welke 
toegevoegde waarde zij te bieden heeft voor haar leden. En blijven 
definiëren waar de NVRD van is, en waarvan niet. Alleen door duidelijke 
keuzes te maken en focus te leggen wordt de meerwaarde duidelijk.  

En waartoe zijn we op aard?
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Met zo’n divers gezelschap aan leden is het de opgave om te zorgen dat 
voor elk lid deze keuzes duidelijk zijn en hij daarmee het lidmaatschap als 
een ‘vanzelfsprekendheid’ ervaart. 

De NVRD is van en voor de leden en dient namens haar leden het publieke 
belang van een duurzame, leefbare fysieke omgeving en een circulaire 
samenleving. De NVRD treedt daarbij op als:  

A. Kennismakelaar door relevante kennis breed te ontsluiten, te delen 
en onderling een actieve uitwisseling te faciliteren en reflectie onder 
leden en met relevante partners te stimuleren. 

B. Belangenbehartiger met een actieve, agendasettende rol die heldere 
standpunten   inneemt en zichtbaar invloed heeft op voor haar leden 
relevante thema’s en dossiers. 

C. Ambassadeur van goed werkgeverschap en vakmanschap voor een 
duurzame en veilige inzetbaarheid van alle medewerkers van haar 
leden. Hierbij dragen de NVRD leden ook bij aan groeikansen voor 
medewerkers om zich met hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen 
tot maatschappelijk betrokken professional.

D. Verbinder in publiek ondernemerschap om (informatie rondom) 
publiek ondernemerschap gerelateerde zaken te vergemakkelijken of 
leden hierbij onderling te verbinden. Bijvoorbeeld voorbeeldbestekken, 
juridisch advies of het verbinden van leden met een gezamenlijke 
uitdaging.

Ad A) Rol van kennismakelaar
Als het gaat om kennis, dan blijkt uit de vele gesprekken en de enquête 
dat de leden en stakeholders de NVRD al duidelijk ervaren als een 
kennismakelaar en dat sterk waarderen. Met ziet het bureau als belangrijke 
kennisdrager en -deler. De NVRD gaat meer sturen op een werkwijze 
waarbij we nog meer kennis ophalen bij de leden. Het bureau functioneert 
als een ademend coördinatiepunt dat kennis en ervaringen onder 
leden ophaalt, verdiept, duidt, en actief naar discussies met landelijke 
partijen brengt. De  NVRD kan haar span of control vergroten door meer 
deskundigen onder de leden te betrekken bij haar kennisontwikkeling. 
Deze kennisontwikkeling draagt ook direct bij als input voor de rol van 
belangenbehartiger. 

Ad B) Rol van belangenbehartiger 
De komende jaren zet de NVRD op expliciet verzoek van veel leden steviger 
in op belangenbehartiging. Dat betekent dat in de meeste brede zin wordt 
bepaald welke doelen de NVRD namens haar leden op welke wijze het 
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beste kan agenderen. Welke standpunten daarbij horen en hoe ze zo 
effectief mogelijk invloed kan uitoefenen. Belangenbehartiging vereist 
óók zichtbare aanwezigheid in de Haagse arena van departementen 
en parlement, plus invloed in Brussel. Maar belangenbehartiging is 
tegelijkertijd veel breder dan dat. Ook de strategische samenwerkingen 
met bijvoorbeeld onderstaande partners behoren daartoe:

• Andere brancheverenigingen
• Materialenorganisaties
• Producentenorganisaties
• Midwaste en Cirkelwaarde
• Ministerie IenW en RWS
• VNG
• O&O Fonds
• Kenniscentra en wetenschap

Belangenbehartiging vereist vooral eerst een goed inzicht in wat de belangen 
zijn. En op welke wijze we deze het meest effectief kunnen behartigen. 
Leden worden actief betrokken bij het proces van belangenbehartiging 
en vertegenwoordiging. Voor belangenbehartiging richten we extra 
capaciteit op het NVRD-bureau in. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2022 ontwikkelt de NVRD een toolkit voor haar leden om partijen, 
bestuurders en aandeelhouders te kunnen informeren.

Ad C) Rol van ambassadeur
Deze rol is gericht op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid 
van de vele medewerkers die dagelijks actief zijn om Nederland schoon en 

leefbaar te houden. Om deze rol goed te vervullen wordt in samenwerking 
met andere partners (zoals Vereniging Afvalbedrijven, StartFoundation )
gekeken naar reputatie, arbeidsmarkt, professionalisering, veiligheid en 
opleidingen. Vanuit de NVRD werken we toe naar een brancheplan om 
een deel van deze zaken strategisch op te pakken namens de leden. Ook 
overweegt de NVRD om als collectief, of in elk geval met een deel van de 
leden, een programma te ontwikkelen om jonge afgestudeerden aan te 
trekken met een breed traineeprogramma. We onderzoeken of hiervoor 
voldoende animo is onder de leden. Het doel is om nieuwe talenten en 
inzichten binnen onze sector op te leiden en door te laten groeien. Dit 
programma komt in de plaats van het traineeprogramma op het bureau, 
aangezien dit niet leidt tot voldoende schaalgrootte, begeleiding en 
doorstroming naar de leden.

Ad D) De rol van verbinder 
Als branchevereniging dienen we onze leden door hen te verbinden, ook 
op zaken die zij voor hun bedrijfsvoering nodig hebben. Dat kan variëren 
van korting voor individuele leden als zij juridische bijstand zoeken tot 
het ontwikkelen van standaard inkoopspecificaties en onderzoek naar 
duurzame voertuigen. De NVRD gaat hier vooral inzetten op het actief 
bijeenbrengen van leden op thema’s en het digitaal ontsluiten van 
informatie voor elkaar. Zo kunnen leden straks bestekken die zij hebben 
gebruikt via een besloten NVRD-platform beschikbaar stellen voor andere 
leden. Dit om zoveel mogelijk diensten en meerwaarde te bieden met de 
beperkte bureau capaciteit die voor handen is.
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Vier hoofdthema’s
Uit alle gesprekken en ledensessies komen vier inhoudelijke hoofdthema’s 
naar voren waarop de leden willen dat de NVRD acteert. We gebruiken 
deze thema’s om onze activiteiten en rollen te structureren en ook als 
leidraad voor de vormgeving van de verenigingsstructuur.
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De NVRD streeft de komende jaren naar een sterke verenigings-
structuur die dienend is aan de rollen en is toegesneden op de 
hoofdthema’s. 

Bij de eerdere beweging om NVRD-netwerken ‘dynamischer te maken’ 
is het belang van structurele netwerken onderschat. De NVRD streeft 
de komende jaren naar een sterke verenigingsstructuur. Naar een vaste 
structuur op hoofdthema’s die overzichtelijk en logisch is. Aangevuld 
met een dynamische structuur zodat we kunnen meebewegen met 
actualiteiten zoals een pandemie of waar experts zich onderling kunnen 
verdiepen. 

Om te voorkomen dat eenmaal opgerichte werkgroepen blijven bestaan 
zonder duidelijk doel en samenhang, ontwikkelt de NVRD nu een 
verenigingsstructuur die aansluit bij de nieuwe meerjarenstrategie. Deze 
structuur wordt ingericht in aanloop naar januari 2022, en uiterlijk na 
twee jaar geëvalueerd en al dan niet aangepast. Van elk gremium bekijken 
we uiterlijk na twee jaar of nut en noodzaak nog onveranderd zijn. Dat 
moet zorgen dat de beperkte capaciteit van het bureau doelmatig wordt 
ingezet voor de belangrijkste opgaven van de NVRD. Om de behoefte aan 
vakmatig, persoonlijk contact te faciliteren, zijn er de regio’s en faciliteert 
de vereniging communities.

Expertgroepen per hoofdthema
Per hoofdthema wordt een expertgroep vanuit de leden opgezet 
om de ambities en doelen uit de meerjarenstrategie te realiseren.  
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Hierbij bereiden ze standpunten voor, volgen ontwikkelingen en spelen ze 
in op actualiteiten. Waar nodig worden voor specialistische deelthema’s 
of de uitvoering van specifieke projecten kleinere werkgroepen onder de 
expertgroepen gehangen. Hierin kunnen leden van de expertgroep en 
andere leden (ook geassocieerde leden) zitting hebben. Elke twee jaar 
zullen we werkgroepen en expertgroepen evalueren of en in welke vorm 
zij worden voortgezet. De verenigingsstructuur is immers een middel tot 
de gestelde doelen en geen doel op zich. Het bestuur stuurt samen met 
het bureau actief op de agenda van de expertgroepen om te borgen dat 
zij bijdragen aan de strategische meerjarenstrategie.

Verbinden en netwerken
Aanvullend aan de expertgroepen is de vereniging ook bedoeld voor 
verbinding tussen leden onderling; op expertise, ervaringen, regionaal 
of juist landelijk. Deze verbinding is niet gericht op een concreet project 
of doel, maar op het uitwisselen van persoonlijke ideeën en ervaringen. 
Daarom start de NVRD met de oprichting van communities van 
bijvoorbeeld HR-managers, beleidsmedewerkers van gemeenten, young 
professionals, gladheidscoördinatoren, communicatiemedewerkers, 
wagenparkbeheerders, regionaal verbonden leden of KAM-collega’s.  
De communities kunnen desgewenst technisch worden ondersteund 
door een digitaal platform. Op die manier kunnen deze leden elkaar 
vinden, informeren, bijeenkomen en interessante documenten op een 
gemeenschappelijke plek opslaan. De NVRD gaat deze groepen actief 
benaderen met vragen en informeren als er actualiteiten of onderzoeken 
zijn die voor relevant zijn voor deze professionals.

Regio’s
Regionale afdelingen zijn binnen de NVRD een belangrijk informeel 
ontmoetingspunt waar juist ook de verschillende signaturen van onze leden 
op een ongedwongen wijze samen komen. De regionale afdelingen binnen 
de NVRD verschillen sterk van werkwijze en waarderen de vrijheid om zelf 
vorm te geven aan de regionale behoefte tot netwerken, kennisdelen en 
evenementen. De NVRD waardeert de inzet van de regionale afdelingen 
om laagdrempelig mensen te verbinden en kennis uit te wisselen. Vanuit 
het bureau heeft elke regio een eigen aanspreekpunt om signalen over 
en weer te kunnen delen. Ook de regio’s kunnen gebruik maken van de 
toekomstige digitale omgeving om een eigen platform in te richten.
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Samenwerkingen
De NVRD leden acteren als schakel in een lange keten of in een werkveld 
met uiteenlopende (deel)belangen en partijen. De NVRD zoekt actief 
de samenwerking op om daar waar de belangen gelijk oplopen of in 
elkaars verlengde liggen ook samen de krachten te bundelen. Maar 
ook waar de belangen niet gelijk oplopen zoekt de NVRD naar dialoog 
en kennisuitwisseling. Hierbij borgt de NVRD dat namens de leden 
duidelijk is waar we voor staan. Ook binnen de leden bestaan enkele 
samenwerkingsverbanden tussen leden om gezamenlijk de krachten 
te bundelen op met name inkoop. De NVRD omarmt vanzelfsprekend 
ook deze samenwerkingsverbanden die complementair zijn aan de 
meerwaarde die de NVRD biedt.  

NVRD-bureau
Het NVRD-bureau ondersteunt de vereniging en het bestuur in het 
verwezenlijken van de meerjarenstrategie. Het bureau wordt gefinancierd 
uit inkomsten van onder meer de contributie. Dat betekent dat we alle 
activiteiten doorlopend toetsen op de meerwaarde voor onze leden. 
De medewerkers van het bureau fungeren als coördinatiepunt tussen 
ledenbelang en strategische partners, en als verbindende schakel 
voor de leden onderling. De afgelopen jaren heeft het bureau vooral 
ingezet op beleidsontwikkeling, events, uitvoering programma’s en 
projecten (voor en gefinancierd door derden), sectorale communicatie 
en belangenbehartiging met en via de VNG. Met het behoud van de vele 
werkzaamheden waar het NVRD-bureau om wordt gewaardeerd, volgt uit 
de accentwijziging van de meerjarenstrategie ook een accentwijziging op 
het bureau.

Afronden traineeships 
De afgelopen jaren heeft het bureau meerdere trainees aangetrokken en 
begeleid vanuit het idee om medewerkers op te leiden voor de branche. 
Hoewel de jonge frisse blik voordelen biedt en het idee om jonge mensen 
te enthousiasmeren zeker nuttig is, gaat het bureau stoppen met het zelf 
aantrekken en begeleiden van trainees. Het bureau zelf is als entiteit te 
klein om een goed traineeprogramma neer te zetten inclusief passende 
begeleiding en een opleidingsprogramma. De doorstroom naar de leden is 
ook beperkt. De NVRD wil wel als vereniging toewerken naar een breder 
talentenprogramma om jonge mensen aan te trekken, bijvoorbeeld door 
een gezamenlijk traineeprogramma waaraan meerdere leden meedoen.
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De NVRD en haar leden leveren een belangrijke bijdrage aan de 
circulaire economie en hebben de ambitie die rol verder uit te 
bouwen. 

De wereld waar de NVRD naar toe wil is er een waar:
• We als samenleving veel minder grondstoffen gebruiken, en minder 

afval  produceren;
• We producten en verpakkingen zo ontwerpen dat ze geheel kunnen 

worden hergebruikt, gecomposteerd of gerecycled;
• We alle gebruikte producten en verpakkingen kwalitatief goed 

scheiden zodat we ze goed kunnen recyclen;
• We al het gescheiden afval ook daadwerkelijk omzetten tot nieuw te 

gebruiken grondstoffen;
• We nieuwe producten en verpakkingen maken van materialen die 

herwonnen zijn en daarna ook weer herbruikbaar zijn.

Op dit moment stellen we vast dat deze vijf stappen nog geen keten 
vormen en niet vlekkeloos verlopen. De ambitie om als maatschappij 
geheel zonder afval te zijn, lijkt nog ver weg van de realiteit. De middelste 
schakel in de keten is de enige die min of meer integraal in wet- en 
regelgeving is vastgelegd. Dit is de schakel waar het merendeel van de 
NVRD leden zich (onder meer) op toelegt. Om die schakel zo goed als 
mogelijk in te richten, denkt de NVRD veel breder en integraler mee 
over de gehele keten. Alleen een geheel functionerende keten levert de 
gewenste afvalloze samenleving en zorgt voor blijvend draagvlak onder 
burgers en bestuurders.
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We zetten de komende jaren in op het aanjagen van de ketenoptimalisatie. 
Als publieke schakel in de keten hebben we deze verantwoordelijkheid. 
Dit betekent dat we verder moeten kijken dan onze huidige corebusiness; 
gescheiden inzameling en/of verwerking van huishoudelijk afval. Er wordt 
veel gesproken over de noodzaak van afstemming in de keten. De NVRD 
gaat hier de komende jaren actief aan bijdragen. 

De NVRD zal zorgdragen dat de inzamelschakel optimaal wordt 
vormgegeven in relatie tot de overige schakels in de keten. Dit betekent 
signaleren als er onnodig wordt geproduceerd of producten worden 
gemaakt die slecht te scheiden of sorteren zijn. Het betekent ook 
onderzoeken en feiten delen. Ook zal de NVRD inzetten op een betere 
aansluiting op de vervolgschakels in de keten, naast het benodigd 
volume ook de gewenste kwaliteit gaan leveren en tegelijkertijd ook 
de ketenpartners aanzetten tot innovatie, hergebruik en hoogwaardige 
recycling.

Dit sluit goed aan op het aangekondigde Materialenplan dat in 2023 het 
huidige LAP-3 vervangt en meer gericht is op de voorkant van de keten. 
Het Materialenplan zal zich naast het traditionele afvalbeheer (minimum 
standaarden) meer richten op preventie en het verminderen van het 
gebruik van grondstoffen. En om de gebruikte grondstoffen zo veel en zo 
lang mogelijk in de keten te houden. De NVRD onderschrijft deze transitie 
van afval naar een materialenplan en stimuleert de totstandkoming van 
dat plan actief door de nodige expertise te leveren.

Tot die tijd blijven we inzetten op huidige icoonprojecten uit het 
Uitvoeringsprogramma Circulaire economie, geven we invulling aan het 
vervolg op het programma VANG-huishoudelijk afval 2021-2025, blijven we 
partner bij de invulling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 
(voor verpakkingen, AEEA, vlakglas, oud papier karton,  matrassen en Single 
Use Plastics) en de vormgeving van producentenverantwoordelijkheid 
voor textiel, vloeren en luiers en leveren we onze bijdrage aan het sluiten 
van overige kringlopen. 
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De komende vier jaar zet de NVRD in op deze doelen:
• 10% minder huishoudelijk afval;
• 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval;
• Hogere kwaliteit van grondstofstromen en 65% recycling van 

huishoudelijk afval;
• Een landelijk netwerk van ambachtscentra inclusief kwaliteitscriteria;
• Uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid voor textiel, 

matrassen en luiers; 
• Transparante informatie en indicatoren over de ketenstappen verwerking, 

recycling en toepassing van de verschillende grondstoffenstromen;
• Heldere werkwijze inzake producentenverantwoordelijkheid versus 

zorgplicht;
• 50% minder restafval KWD-bedrijven.

Dat doen we onder meer door:
• Ons te blijven inzetten voor de icoonprojecten uit het 

Uitvoeringsprogramma Circulaire economie (o.a. Programma Circulaire 
ambachtscentra, Beleidsprogramma textiel, Matrassen Programma 
‘Meer en beter recyclen’ en het programma Van Afval Naar Grondstoffen);

• De kennis en belangen van onze leden te bundelen tot bruikbare 
informatie voor besluitvormers en influentials. En deze informatie actief 
en frequent te delen;

• Namens de NVRD leden te onderhandelen met strategische partners 
over vergoedingen, methodes en samenwerkingen; 

• Afspraken te maken met matrassen-, textiel- en luierproducenten;
• Een collectief aanvalsplan te ontwikkelen om luier recycling (10% van 

het huishoudelijk afval) verder te stimuleren;

• De NVRD is voor de periode tot 2025 uitvoeringspartner in het 
programma VANG-HHA en zorgt op basis van een jaarlijks op te stellen 
werkplan (met doelen, activiteiten en financiering) voor de uitvoering 
van een deel van de activiteiten en de realisatie van de gestelde 
ambities;

• Verbeterplannen op te stellen per grondstoffenketen;
• Per grondstoffenstroom een ketenaanpak te ontwikkelen (indien 

wenselijk om de kwaliteit en zuiverheid te bevorderen);
• Verkennen wat de rol van de publieke sector kan zijn bij de afvalscheiding 

van met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval (KWD-afval). Dit 
in nauw overleg met de Vereniging Afvalbedrijven en rekening houdend 
met het wettelijke kader en de visie daarop van het ministerie die 
medio 2021 wordt verwacht.
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Voor de leefbaarheid van een stad of dorp is de openbare ruimte 
erg belangrijk. NVRD leden zijn van wezenlijk belang voor een 
schone en aantrekkelijke leefomgeving. 

Voor een deel van de publieke ondernemingen en gemeentelijke diensten, 
die aangesloten zijn bij de NVRD, geldt dat zij naast afvalinzameling en 
het scheiden van grondstoffen, ook zelf taken uitvoeren in relatie tot 
het onderhouden van die fysieke buitenruimte. Het verschil tussen leden 
hierin is groot. Sommige publieke ondernemers geven aan dat zij hierin 
niets doen, anderen hebben alleen de traditionele reinigingstaken en voor 
weer anderen is integraal beheer van de openbare ruimte onderdeel van 
de strategie. 

Die diversiteit maakt een eenduidige inzet van de NVRD als 
branchevereniging uitdagend. Daarbij zijn er collega brancheverenigingen 
en kennisinstituten die zich primair richten op dit beleidsterrein. Het 
was de afgelopen jaren best lastig om gericht waarde te leveren voor 
onze leden op dit thema. Deze meerjarenstrategie wil dan ook gericht 
afbakenen welke meerwaarde de NVRD voor haar leden op dit thema 
wil hebben, en waar we juist nauw(er) gaan samenwerken met andere 
brancheverenigingen.
 
Leefbaarheid en openbare ruimte
Voor de leefbaarheid van een stad of dorp is de openbare ruimte  
erg belangrijk. De buitenruimte moet schoon, heel, veilig en bruikbaar 
zijn. Een uitdaging als de druk op de buitenruimte toeneemt.
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De buitenruimte is ook waardevol als het gaat om de realisatie van doelen 
op maatschappelijke thema’s als hittestress, wateroverlast, circulariteit en 
biodiversiteit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, 
de inrichting als het beheer van openbare ruimte. De openbare ruimte 
is dus een belangrijke asset die niet alleen goed moet worden beheerd, 
maar ook kan worden ingezet voor andere doelen.

Wij willen dat de leefomgeving in 2030 als schoon en aantrekkelijke 
wordt ervaren, de gebruiker van de openbare ruimte centraal staat en 
dat de waarde van de buitenruimte voor maatschappelijke opgaven als 
klimaatadaptatie wordt erkend en benut.

De financiële druk op de budgetten voor het fysiek domein is groot en zal 
door de tekorten in het sociale domein naar verwachting toenemen. De 
NVRD zal zich namens haar leden inzetten voor het belang van voldoende 
middelen en een efficiënte, doelmatige inzet van de beschikbare middelen.

De komende vier jaar zet de NVRD in op deze doelen:
• De druk op de buitenruimte van afvalinzameling is verminderd. 

Dit betekent dat bij nieuwbouw en herinrichting eerder en beter 
rekening wordt gehouden met afvalinzameling, dat afvalinzameling 
goed is ingepast in de buitenruimte, de hoeveelheid bijplaatsingen 
zijn verminderd en dat de verkeersdruk en emissies door activiteiten 
rondom afvalinzameling en reiniging is afgenomen;

• Versterkt de NVRD een aantal strategische partnerschappen met 
Stadswerk, CROW en Managing Public Space om optimaal gebruik 
te maken van elkaars kennis en nieuwe kennisnetwerken voor NVRD 
leden te ontsluiten;

• De openbare ruimte is in 2024 schoner en wordt door de burger als 
schoner beleefd; 

• De zwerfafvaldruk is in 2024 meetbaar verminderd – mede doordat er 
nog maar beperkt (statiegeld)flesjes en blikjes worden aangetroffen 
en doordat het aandeel van de categorieën zwerfafval die vallen onder 
de SUP-richtlijn, aangevuld met andere categorieën zoals kauwgom, 
aantoonbaar is verminderd;  

• Namens haar leden heeft de NVRD in 2024 werkbare afspraken gemaakt 
met producenten over (zwerfafval)aanpak, verantwoordelijkheden en 
financiering;

• In winterse omstandigheden zijn wegen en fietspaden toegankelijk 
en veilig en staan NVRD-leden actief in gladheidbeheer klaar als 
betrouwbare en professionele partner in gladheidbeheer. De NVRD 
treedt hierin op als verbinder van kennis & innovatie en draagt bij aan 
het positieve imago van deze kerntaak van NVRD leden.
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Dat doen we onder meer door:
• Namens onze leden het belang te benadrukken van een goede 

ruimtelijke inpassing van afvalvoorzieningen. Dat doet de NVRD 
onder meer door kennisdeling binnen het VANG programma, en door 
strategische samenwerkingen met andere partners zoals Stadswerk en 
Managing Public Space;

• Toe te zien op een zorgvuldige invoering van statiegeld voor flesjes en 
blikjes in de jaren 2021 en 2022 en inzet voor een efficiënte en doelmatige 
implementatie van de SUP-richtlijn in 2023 en de concretisering in 
werkbare afspraken. Dit doen we door, de gemeenten en hun publieke 
bedrijven te vertegenwoordigen in de stakeholdergesprekken en 
onderhandelingen met ministerie en verantwoordelijke producenten; 

• Via de expertgroep BOR zorg te dragen voor een strategische agenda 
en het structureel afstemmen met ander brancheverenigingen en 
stakeholders.

• We bevorderen onderlinge kennisdeling en het van elkaar leren 
bijvoorbeeld door het aanbieden van de benchmark Schoon en het 
organiseren van kennisbijeenkomsten en congressen. De inzichten en 
indicatoren die benchmarking opleveren worden ingezet voor andere 
activiteiten zoals nader onderzoek of belangenbehartiging.

• Het faciliteren van netwerken en platforms en bij elkaar brengen van 
experts op het gebied van zwerfafval, onkruidbeheer, gladheidbeheer 
en de aanpak van bijplaatsingen. 

• We brengen de gevolgen en kansen van de Omgevingswet voor de afval- 
en reinigingssector in kaart. Deze treedt in 2022 in werking en is gericht op  
het vereenvoudigen van wetgeving voor de leefomgeving en het ver- 
beteren van de omgevingskwaliteit. Samen met partner Hekkelman 
ontwikkelt de NVRD toegepaste informatie en een informatiebijeenkomst.
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Goed werkgeverschap is een breed en divers aandachtsgebied 
waarin we als NVRD proberen onze leden te faciliteren en te 
ondersteunen. Het gaat daarbij over alle zaken variërend van 
Arbo technische aspecten, veiligheid, milieu en duurzame 
inzetbaarheid. Maar ook over de algehele reputatie van de sector 
en de professionele ontwikkeling van onze mensen. 

Voor de leden van de NVRD geldt daarbij bovendien dat zij een 
bovenmatige maatschappelijke betrokkenheid voelen bij mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Als branchevereniging voegen we 

vooral waarde toe in het collectief. En in de samenwerking met andere 
partners zoals het O&O Fonds, de VA en de WENB. 

Kernwoorden voor de komende vier jaar
• Trots! Trots op onze mensen en op onze sector, op de dagelijkse 

bijdrage aan een schoon en aantrekkelijk Nederland, aan de circulaire 
klimaatdoelstellingen. Dit willen we jaarlijks tonen en vieren. De eerste 
Week van de AfvalHelden in 2021 was een ongelooflijk groot succes. De 
komende jaren bouwt de NVRD deze week samen met haar leden uit. 
Gericht op de bijna 30.000 medewerkers in de sector, bij NVRD en VA 
leden. De in 2020 gestarte vakdag maakt vanaf 2022 onderdeel uit van 
deze Week;

• Gewaardeerd! Nederland mag zich duidelijker realiseren welke bijdrage 
onze leden en hun mensen dagelijks leveren aan een duurzaam en 
schoon Nederland. NVRD agendeert deze positieve bijdrage in media, 
richting bestuurders & beslissers en ook middels publiciteit rondom de 
genoemde Week van de AfvalHelden;

• Veilig! Er is nog veel te winnen in het voorkomen van veiligheidsincidenten 
en in een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. De NVRD 
legt de focus de komende vier jaar op cultuur- en gedragsverandering, 
aangepaste VCA-opleidingen en adequate doorvoering van (nieuwe) 
wet- en regelgeving. In dat kader constateren we dat de Nieuwe Richtlijn 
Fysieke Belasting voor huisvuilbeladers (de P90-norm) is verouderd. 
Ondanks moeizame ervaringen in het verleden wil de NVRD kijken op 
welke elementen deze wél kan worden geactualiseerd. De relatie met 
ISZW wil NVRD namens haar leden intensiveren;
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• Professioneel! Onze leden en hun mensen zetten in op (verdere) 
professionalisering en de NVRD ondersteunt daarbij onder meer via 
(nieuwe) initiatieven op het gebied van ontwikkeling en opleiding.  
Ook de duurzame inzetbaarheid van mensen tot aan hun pensioen is hier 
een belangrijk onderdeel van. Op het terrein van Oud Papier inzameling 
ontwikkelt de NVRD een standpunt over de inzet van vrijwilligers;

• Maatschappelijk betrokken! Onze leden voegen in hoge mate extra 
maatschappelijke waarde toe door ook mensen te betrekken in het 
arbeidsproces die moeilijker aan het werk komen. En door medewerkers 
met beperkte scholing verder op te leiden. NVRD zet in op het bevorderen 
van de prestatieladder sociaal ondernemen, en zet samen met haar leden 
in om hier planmatig de komende jaren nog meer gezamenlijke energie 
op te zetten;

• Samen! In samenwerking met andere organisaties die (deels) dezelfde 
doelen nastreven bereiken we meer. Dat zijn onder meer het O&O Fonds, 
de Vereniging Afvalbedrijven, de Start Foundation en de WENB. Ook 
beheren we samen met de Vereniging Afvalbedrijven de Arbocatalogus 
voor onze sector

De komende vier jaar zet de NVRD in op deze doelen:
• AMBOR-opleidingen gaan door
• Visie (en formats) ontwikkelen over de rol van de branche bij inzet 

doelgroepen;
• Via challenges leden te stimuleren tot ontwikkelingen parallelle 

arbeidsmarkt;
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Dat doen we onder meer door:
• Samen met leden een brancheplan te ontwikkelen en initiatieven voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren;
• Jaarlijks de Week van de AfvalHelden en de vakdag te organiseren; 
• Jaarlijks de Week van de veiligheid te organiseren;
• Werkbare afspraken over arbeidsbelasting te maken;
• De prestatieladder sociaal ondernemen te bevorderen;

• Actief deel te blijven nemen aan de samenwerking met VA, WENB en 
O&O fonds;

• Veiligheid actief onder de aandacht van leden te brengen, en bij te 
dragen aan een cultuurverandering voor veiliger werken;

• De relatie met ISZW te intensiveren.
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Binnen de NVRD en bij leden komen beleid en uitvoering letterlijk 
bij elkaar. Onze leden opereren vanuit het publieke belang, op 
een zo bedrijfsmatig mogelijke manier en tegen zo min mogelijke 
maatschappelijke kosten. 

Publiek ondernemerschap en opdrachtgeverschap zijn gericht op de 
publieke doelen en waarden. De ambitie is om tegen aanvaardbare 
maatschappelijke kosten de hoogst mogelijke maatschappelijke 
meerwaarde te leveren. Dat onderscheidt onze leden en daarmee de 
branchevereniging binnen de sector. Het maakt de NVRD tot een gewilde 
gesprekspartner. 

De NVRD heeft de ambitie om haar leden te ondersteunen bij het op 
een efficiënte en doelmatige wijze uitvoeren van de publieke taak en 
tegelijkertijd als vliegwiel te fungeren voor de verdere ontwikkeling van 
innovaties en het op gang brengen van zaken die voor de markt nog 
niet vanzelfsprekend zijn. Dit doen we onder meer op het gebied van 
duurzaam wagenparkbeheer, ICT, benchmarking, inkoop/aanbestedingen 
en markt en overheid.

Onze ambities
• Als voortrekker te fungeren in de transitie naar emissievrije (stedelijke) 

logistiek en het terugdringen van het aantal vervoersbewegingen;
• De rol van de sector in de toepassing van ICT, big data en machine 

learning verder uit te bouwen en optimaal gebruik te maken van 
informatietechnologie bij de uitvoering van haar taken (dynamische 
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inzameling, route optimalisatie, klachten en meldingen, informeren 
burger etc.);

• Onze leden optimaal te ondersteunen bij en in staat te stellen om 
marktconform te opereren en de beleidseffectiviteit te vergroten 
door benchmarking en kennisdeling en de publicatie van waardevrije 
informatie en facts and figures;

• De inkoop- en aanbestedingskracht van onze leden in te zetten op 
innovatie, duurzame en sociale ambities en het realiseren en aanjagen 
van circulariteit;

• De leden te ondersteunen bij vraagstukken rondom markt en overheid, 
Vennootschaps-belasting, verzekeringen en BTW en het slechten van 
belemmeringen en obstakels.

De komende vier jaar zet de NVRD in op deze doelen:
• De afvalinzameling in 30 binnensteden is geoptimaliseerd (minder 

vervoersbewegingen door collectieve inzameling en emissievrije 
afvalinzameling) en de transitie naar emissievrije afvalinzameling en 
reiniging is ingezet;

• De door de  NVRD ontwikkelde en beheerde openbare standaarden zijn 
in 2024 Europees geïmplementeerd;

• Minimaal 200 gemeenten nemen deel aan de NVRD-benchmarks 
en deze zijn doorontwikkeld zodat ze goed aansluiten bij nieuwe 
ontwikkelingen en behoeften; 

• In 2024 zijn de afspraken met de belastingdienst over VPb geëvalueerd 
en geactualiseerd;

• In 2024 is er een actuele database voor leden met bestekken en 
aanbestedingen.
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Dat doen we onder meer door:
• Het starten van een expertgroep Publiek Ondernemerschap om de 

strategische thema’s op dit gebied scherp te krijgen;
• Het gesprek met stakeholders over Markt en Overheid te (blijven) 

voeren;
• Het faciliteren van het platform duurzaam wagenparkbeheer waarin 

leden onderling kennis delen en zorgen voor het verbinden van 
initiatiefnemers/stakeholders op dit terrein met haar leden. Pilots en 
initiatieven bij leden worden intensief gevolgd;

• Het ondersteunen van de commissie ICT waarin leden onderlinge kennis 
uitwisselen, projecten opzetten, onderhouden en financieren van de 
Stichting Stosag, die de ontwikkelde openstandaarden onderhoudt;

• Het aanbieden, faciliteren en verder ontwikkelen van de benchmarks 
Afval en Schoon. Zo komen er circulaire indicatoren bij, waardoor leden 
prestaties kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren;

• Het stimuleren van de toepassing van de standaardbestekken circulaire 
minicontainers en het desgevraagd ontwikkelen of onderling delen 
van andere (standaard)bestekken inzake circulair en innovatiegericht 
aanbesteden en inkopen.
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Publiek
ondernemerschap

Inkomsten
De inkomsten van de NVRD bestaan uit: contributie, retributie, sponsoring, 
programma’s voor derden en projectsubsidie en cofinanciering door leden.

Contributie 
Contributie is de belangrijkste inkomstenbron waarbij publiek bedrijven 
veruit de grootse bijdrage leveren. De hoogte van de contributie verschilt 
per type lid en wordt bepaald door de omvang (aantal inwoners of 
aantal werknemers). De grondslag voor publieke bedrijven is het aantal 
huishoudens waar huishoudelijk restafval wordt ingezameld.

Retributie
Een deel van de activiteiten van de vereniging worden gedekt uit retributie. 
Retributie wordt alleen in rekening gebracht als een lid daadwerkelijk 
gebruik maakt van een dienst zoals deelname aan betaalde events en aan 
de benchmark of extra GRAM abonnementen.

Sponsoring
De inkomsten voor events worden voor een deel gegenereerd door 
sponsoring. Verder leveren de advertentieverkoop in GRAM en de 
nieuwsbrieven inkomsten op.

Programma’s voor derden en projectsubsidie
De NVRD wordt gevraagd om een deel van de uitvoering van 
programma’s of projecten voor derden te verzorgen. Denk hierbij aan 
het Uitvoeringsprogramma VANG-huishoudelijk of in het verleden het 
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Impulsprogramma Zwerfafval en het project AMBOR.  Het gaat hier 
om activiteiten die de ambities en doelen van de van de vereniging 
ondersteunen of versterken en aansluiten bij de rollen van de vereniging. 
Hierbij maken we steeds de afweging dat deze niet te veel van invloed 
zijn op de primaire taken.

Cofinanciering door leden
Tenslotte vragen we voor bepaalde specifieke projecten en onderzoeken 
een cofinanciering van een (deel) van de leden. Financiering van 
dergelijke projecten zouden anders te veel drukken op de begroting van 
de NVRD en bundeling van initiatieven draagt bij aan een efficiënte inzet 
van beschikbare middelen bij leden door samen het wiel uit te vinden. 
Deelname van de NVRD betekent wel dat de resultaten beschikbaar 
komen voor alle leden.

Een deel van bovenstaande inkomstenbronnen zoals de contributie zijn 
meer van structurele aard, terwijl andere inkomstenbronnen tijdelijk zijn. 
Bijvoorbeeld de deelname aan programma’s. Geen inkomstenbron is 
echter vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld de redelijk stabiele inkomsten 
uit events die in 2020 en 2021 door corona grotendeels zijn weggevallen. 
Uitgangspunt is dat reguliere taken en vaste uitgaven (vast personeel en 
kantoorkosten) worden gedekt met reguliere ‘stabiele’ inkomsten zoals 
de contributie. 

Uitgaven
De kosten voor personeel en kantoor/huisvesting vormen de voornaamste 
kostenpost.
Overige uitgaven gaan naar communicatie, het jaarprogramma en de 
inzet van middelen in projecten en programma’s voor leden.

Financiën
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