SAMEN MAKEN WE RUBBER
EN KUNSTSTOF DUURZAAM
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

Beleidsplan 2016 - 2021
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VOORWOORD
Rubber- en kunststofbedrijven werken iedere dag aan succes. De mate waarin
hun producten en diensten aanhaken bij marktontwikkelingen en maatschappelijke prioriteiten, is bepalend om goed te presteren. Als belangenbehartiger van
deze industrie volgt de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
(NRK) markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen daarom op de voet.
De rode draad in het beleidsplan 2016 – 2021 zijn vier onderwerpen die dagelijks bij onze leden op de agenda staan en de pijlers vormen van dit plan. Tal
van onderwerpen en dossiers komen erin aan de orde omdat ze actueel zijn, of
dat op de korte termijn kunnen worden. Zoals duurzaam ondernemen, circulaire
economie, biobased grondstoffen, recycling, marine litter, energiebesparing en
duurzame producten.
Wat op de agenda van de NRK staat hangt af van de markt en van de koers en
ambities van onze lidbedrijven. Ook politieke en maatschappelijke actualiteiten
bepalen de agenda. Ons doel is om onze leden te ondersteunen in hun bedrijfsvoering met dienstverlening en lobby. Al onze activiteiten dienen dat doel.
Zo brengen wij de wereld van de rubber- en kunststofbedrijven en de NRKorganisatie bij elkaar. De NRK is van, voor en door de leden!

Joan Hanegraaf
voorzitter
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DIT BIEDEN WIJ DE SAMENLEVING
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DE MAATSCHAPPIJ
CENTRAAL
NRK-leden maken verantwoorde producten die van toegevoegde waarde zijn voor
onze samenleving. Door mvo te stimuleren verbetert de NRK de maatschappelijke
waarde en het imago van rubber- en kunststofproducten, van de lidbedrijven en
van de industrie. Met innovatieve en duurzame producten verbeteren de NRK-leden
hun internationale concurrentiepositie.
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ZO WERKT DE NRK
De NRK behartigt de belangen van de ruim 470 lidbedrijven die zijn aangesloten bij de 20 brancheverenigingen en
secties die samenwerken in de NRK. Wij leggen de nadruk
op de bedrijven die rubber-, kunststof- of composiet
producten en halffabricaten maken, of daaraan fossiele,
biomassa en recyclaat grondstoffen en/of diensten leveren.

Het doel van de NRK
Voorwaarden en kansen creëren voor
een gezonde, winstgevende, innovatieve en duur
NRK STIMULEERT zame bedrijfstak.
MAATSCHAPPELIJK De verantwoorde
VERANTWOORD ONDERNEMEN producten die de
bedrijven maken
en verhandelen zijn van toegevoegde
waarde voor onze samenleving, in een
gelijk Europees speelveld. Kortom:
maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo).

Betere maatschappelijke waarde

Lobby en public affairs

Door mvo te stimuleren verbetert de
NRK de maatschappelijke waarde en
het imago van rubber- en kunststofproducten, van de lidbedrijven en van
de industrie. Zodat werknemers op
een veilige en gezonde manier in de
bedrijven werken. En gebruikers vinden dat de producten bijdragen aan
hun welvaart en welzijn.

Lobby (public affairs) is een essentieel
onderdeel van onze ondersteuning.
In Nederland zijn wij met name actief
richting VNO-NCW, MKB-Nederland,
PlasticsEurope, VNCI en de Topsector
Chemie, de vakverenigingen en de
ministeries EZ, I&M, SZW en OCW.
Wij nemen daarom deel in verschillende commissies en andere organen van
VNO-NCW. Met de ministeries overleggen we zelfstandig en regelmatig in
het kader van VNO-NCW en MKBNederland. En met de vakverenigingen is er overleg in het kader van de
sociale paragraaf.
Ook internationaal zijn we actief.
De NRK is lid van de European Plastic
Converters (EUPC). Wij hebben ook
verschillende vertegenwoordigers in
organen van de EUPC en nemen actief
deel aan consultaties.

Sterke innovatieve en duurzame
producten
Om maatschappelijk van waarde te
zijn zetten wij ons in voor versterking
van innovatieve en duurzame producten. Daarmee kunnen lidbedrijven hun
internationale concurrentiepositie
verbeteren. Tezamen dragen NRK en
de rubber- en kunststofindustrie bij
aan duurzame ontwikkeling en verantwoorde groei.
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Uitvoering en ondersteuning
van GEMEENSCHAPPELIJKE
LOBBYACTIVITEITEN op
landelijk en Europees niveau.

De NRK ondersteunt bedrijven op

INNOVATIE EN
KETENSAMENWERKING
voor duurzame producten.

BEHARTIGING GEMEENSCHAPPELIJK
VASTGESTELDE BELANGEN van de

De NRK en de aangesloten
brancheverenigingen en secties
stemmen hun belangen op elkaar af
en ONDERSTEUNEN ELKAARS
BELANGENBEHARTIGING .

leden, die innovatieve, gezonde,
winstgevende en duurzame bedrijven
en hun bedrijfstak bevordert.

DE INZET VAN DE NRK
Het communicatieprogramma van de NRK
bevordert een POSITIEF IMAGO

VAN DE SECTOR EN MATERIALEN

en de aangesloten bedrijven, zodat de voordelen
van rubber-, kunststof- en composietproducten worden erkend.

De NRK biedt de aangesloten
verenigingen en secties en
lidbedrijven een PLATFORM

Aangesloten verenigingen en secties krijgen
ADVIES EN ONDERSTEUNING bij hun
management en belangenbehartiging.

VOOR KENNISOVERDRACHT
EN NETWERK .
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DE NRK ALS ORGANISATIE
Algemene Ledenvergadering

Brancheverenigingen/secties
Bestuur
Bestuur

Beleidsgroep EH&S
Beleidsgroep Communicatie i.o.

Voorzittersoverleg

Bureau

Algemeen directeur
Branchecoördinatorenoverleg
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Directeur Beleid en Advies

VIER BELEIDSTERREINEN
2016 - 2021
Het beleidsplan 2016 – 2021 deelt de NRK-activiteiten in
vier beleidsterreinen in:
Het ondernemen in het algemeen (business)
	De producten en diensten die lidbedrijven produceren
(of inkopen) en verkopen
	De mensen die actief zijn in de onderneming
	De invloed op milieu en maatschappij van de
ondern eming en haar producten

Voor de vier terreinen bepaalt het beleidsplan onze public
affairs in relatie tot maatschappelijke thema’s. Mede op
basis van deze analyse bieden we diensten en informatie
aan de lidbedrijven en brancheverenigingen en secties en
ontwikkelen we onze lobby-activiteiten.

FEDERATIE NRK
BELEIDSPLAN 2016-2021

LOBBY / PUBLIC AFFAIRS

Ondernemen / Business

Producten & Diensten

Medewerkers

INFORMATIE & DIENSTEN

Brancheverenigingen

8

Lidbedrijven

Maatschappij

HET
ONDERNEMEN
Het maatschappelijk resultaat is een vitale maakindustrie die bijdraagt aan het Bruto
Nationaal Product, de export en de werkgelegenheid. De NRK ondersteunt bedrijven om
duurzaam winstgevend te zijn en helpt te focussen op constante verbetering en
vernieuwing van de onderneming en haar bedrijfsprocessen.
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Behoud / terugbrengen productie
in NL

Gelijk speelveld

Vertegenwoordiging in
EU-zusterorganisaties

•	E erlijke concurrentie incl.
duurzaamheidscriteria
•	V raag duurzame producten
stimuleren

•	Aantrekkelijk vestigingsklimaat
•	S timulans binnenlandse productie
•	Verbeteren samenwerking
bedrijven
•	M akkelijke toegang kennis en
kennisinstellingen
•	M inder administratieve lasten en
regeldruk
•	NRK Brancheregister

• Bestuur
• Divisie verpakkingen

Eenduidige data sector
Overleg CBS, banken e.a. over
statistische informatie sector

DPI Value, Polymer Science Park
•	Vertegenwoordiging in bestuur
DPI Value Centre
•	A dvisering bestuur Polymer
Science Park

Vertegenwoordiging in
NL-organisaties
•	Directeurenoverleg VNO-NCW/
MKB-Nederland
•	C ommissie milieu en klimaat
•	P latform grondstoffen en producten
•	C ommissie ondernemerschap (MKB,
innovatie)
•	Platform regel/lastendruk
•	Commissie Ondernemingsdossier
•	Commissie Arbeidsverhoudingen

Aanbevelingen overheden

Public Affairs / Lobby

ONDERNEMEN /
BUSINESS

•	Pragmatische wetgeving
gebaseerd op wetenschap
•	Geharmoniseerd toezicht
•	S timuleren en maken
regelhulpen

Diensten

Informatie

Markttrends RKI
•	NRK Kansenkaart
2012-2030
•	NRK Markt Trend
Kwartaalenquête

Sector overstijgende
samenwerking

PRIMA Ondernemen
Award

•	Verbeteren positie en toegevoegde
waarde lidbedrijf in waardeketen
•	Voor nieuwe producten, markten,
verdienmodellen

•	P rijs voor duurzaam en
innovatief ondernemen
leden
• Eens per 2 jaar

MVO

Collectieve inkoop
• (Duurzame) energie
•	Muziekrechten (Buma,
Stemra en Sena)
• Members’ Benefits

•	Partner MVO
Nederland
•	Netwerk ISO
26000 voor
NRK-bedrijven

Kostenbeheersing
Economische informatie

New business

• Banken
• CBS/CPB
• Panteia/EIM

•	E xportondersteuning i.s.m. Fenedex
• Innovatie Prestatiecontract (IPC)
• Innovatiesubsidies en regelingen

10

•	N RK-project voorspelmodel met 22
grondstofprijzen
•	O ndernemingsdossier: beheer milieu- of
Arbo-eisen eenvoudig op één plek

DE PRODUCTEN
EN DIENSTEN
De eisen die de markt en de samenleving stellen aan producten
en diensten nemen toe. Hergebruik van materialen en grondstoffen
wordt steeds belangrijker en kan de milieudruk van productie en van
producten minimaliseren. Om te verduurz amen en minder CO 2 uit te
stoten, zijn innovatie en een circulaire economie voorwaarden. NRK
helpt leden daarbij.
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Voorkomen uitputting
grondstoffen
•	Bevordering grootschalige
fysieke of chemische
recycling
•	Stimulans toepassing
biobased kunststoffen

Energiebesparing

Sector vertegenwoordiging
Topsector Chemie

Vertegenwoordigers in:
• Overleg MJA3
•	Erkende energiemaat
regelen I&M

• Sectorraad
•	Programmaraad Advanced
Material
• Werkgroep communicatie
• Beleidsgroep Innovatie

Recycling moet
Sectorbreed milieu-, energie-,
arbo- en stoffenbeleid
•	M inisterie I&M: Omgevingswet, Wet
Milieubeheer, Activiteitenbesluit,
AIM, REACH
• Ministerie I&M: VANG
• Ministerie SZW: Arbowet, REACH
• Inspectie SZW: handhaving

Innovatiecentra
•	L eden waarborg dienstverlening DPI
Value Centre
•	Meewerken innovatiep rogramma PSP
Zwolle

Eco-footprint
•	K ennis en gebruik
stimuleren
•	N RK LCA-tool via NEN
• Gebruik Ecodesign tools

Bepleit: nu aanpassen
REACH-wetgeving

Naleven wetgeving
productiebedrijf
NRK Stoffen MonitoringsTool
R egelhulpen in Ondernemingsdossier:
• Activiteitenbesluit (AIM)
• Werkboek Milieu
• Mijn RI&E
• Gevaarlijke stoffen
• Campagne Clean Sweep

Deelname
werkgroepen I&M
•	VANG - Van Afval
Naar Grondstof
•	Ketenakkoord
Kunststof Kringloop
• E.a.

Public Affairs / Lobby

PRODUCTEN &
DIENSTEN

Meerjarenafspraken
Energie-efficiency (MJA3)
•	Kennisnetwerk NRK-bedrijven
•	J aarlijks ca. 10 besparingsprojecten

REACH en gevaarlijke
stoffen

Diensten

•
•
•
•

Informatie

Monitoringstool
Kenniscentrum
Periodieke nieuwsbrief
Jaarlijkse bijeenkomst

Managen Innovatienetwerk
RKI
Smart industry
•	Ledeninfo optimalisatie
ict-ketensamenwerking
•	Focus op ‘smart’ producten

Biobased kunststoffen

Stimulans innovatiep rojecten

Kunststof recyclaat

•	Toepassing stimuleren
• Voorlichting
• Projecten
• Green deal
groen certificaten

•	InnovatiePrestatieContract
(IPC)
•	Deelname lidbedrijven
EU-projecten

•	Toepassing
stimuleren
• Voorlichting
• Projecten
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•	Antwoord innovatievragen
leden
•	Contact kennisinstituten
•	Ledenbijeenkomsten actuele
thema’s

Samenwerking hogescholen
SIA Raak
Kiem-projecten

DE MENSEN
Evenwichtige arbeidsverhoudingen en attractief beroepsonderwijs
en vakopleidingen versterken de industrie, de mens en maatschappij.
NRK ondersteunt lidbedrijven om met werknemers evenwichtige en
zorgvuldige arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen overeen te komen.
En een aantrekkelijk en veilig arbeidsklimaat te creëren met kansen
voor persoonlijke ontplooiing.
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Opleidingen hbo-scholen

Stimulans sociale innovatie sector
• Arbocatalogi
• Branche RI&E (Mijn RI&E)
• Duurzame Inzetbaarheid
•	S choling en opleiding werknemers
•	M oderne arbeidsverhoudingen in
moderne Branche CAO

Arbocatalogus en Branche RI&E
(Mijn RI&E)

• Opzetten netwerk hbo’s
• Opzetten coördinerend overleg
• Opstellen gezamenlijke lesmodules
•	S timuleren samenwerking met
bedrijven

Actualisatie in 2016 door brancheverenigingen stimuleren

Project ‘NRK leskoffer voor
vmbo’ met C3

Meerjarenplan Arbo
Werkplan met oplossingen
sectors pecifieke knelpunten

Opleidingen mbo-scholen
•
•
•
•

Opzetten netwerk mbo’s
Opzetten coördinerend overleg
Opstellen gezamenlijke lesmodules
Stimuleren samenwerking bedrijven

Public Affairs / Lobby
Netwerken lidbedrijven met
beroepsonderwijs

MEDEWERKERS
Stimuleren hrm-beleid lidbedrijven
•	Hrm-beleid werkomstandigheden,
ziekteverzuim en opleidingen
• Positief leiderschap
• Actief meedenkende medewerkers

Stimulans gebruik
TOI-model
• Techniek
• Organisatie
• Individu

Diensten

Project duurzame inzetbaarheid

Informeren beroepsonderwijs

•	S teun en deelname branche
verenigingen en bedrijven
stimuleren
• Leden werven
•	U itvoering begeleiden (financiële)
kaders waarborgen

•	Verzamelen gegevens scholen en
docenten
•	E -nieuwsbrief voor docenten mbo
en hbo
Vakopleidingen

Aanmelden leden stimuleren

Regionale samenwerking stimuleren tussen lidbedrijven en mboen hbo-scholen

Informatie

Branche CAO en pensioen
Master Kunststoftechnologie

•	G ebruik door leden stimuleren
•	Vaste samenwerking met vmbo
in hun regio
•	Openstellen bedrijfsbezoek
stimuleren

•	Open opleidingen Vapro/Sork,
Stodt, Mikrocentrum
•	Interne bedrijfsopleiding Vapro/
Sork, Stodt, Mikrocentrum

•	A ansluiting en toepassing
leden stimuleren
• Voorlichting
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DE MAATSCHAPPIJ
Beperking van CO 2 uitstoot, energieverbruik en grondstoffen
en preventie van zwerfafval en plastic marine litter, voorkomen maatschappelijke schade en bevorderen de circulaire economie. Een minimale eco-footprint van producten en maximale gebruiks- en maatschappelijke waarde
staan hoog op de agenda van de rubber- en kunststofindustrie.
Daarbij ondersteunt NRK haar leden.
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Herbruikbare kunststof grondstoffen
•	Fysieke recycling (regranulaat)
stimuleren
•	C hemische recycling stimuleren

Duurzame producten
De NRK stimuleert dat producten:
•	Voldoen aan steeds hogere
technische en gebruikers eisen
•	E en steeds lagere energie en
milieulast hebben tijdens gebruik
•	Z o ontworpen en gemaakt dat ze
geschikt zijn voor hergebruik

Zwerfafval en plastic marine
litter
•	P roject Clean Sweep stimuleert
leden rondzwervend afval te
voorkomen binnen het bedrijf
•	N RK werkt mee aan projecten om
zwerfafval te voorkomen en
hergebruik te bevorderen

Energiebesparing
Bijdragen aan haalbaarheid
sectordoelstellingen 2030
Hernieuwbare grondstoffen
Biobased polymeren met internationale
erkende duurzaamheidscriteria stimuleren

Public Affairs / Lobby

MAATSCHAPPIJ

Imago

Informatie

Uitdragen voordelen rubberen kunststofproducten
Bewust ontdoen afgedankte producten
Transparantie sector
De NRK stimuleert lidbedrijven:
•	M eedoen aan MJA3
•	M inimaal voldoen aan wettelijke
eisen t.a.v. milieu, arbo,
gevaarlijke stoffen
•	LCA-productgegevens
beschikbaar stellen
•	Z elfverklaringen ISO 26000
•	A ctualisatie en ondertekenen
NRK-Gedragscode

•	A dequaat afvalmanagement restmateriaal
en verpakkingen door lidbedrijven
stimuleren
•	I nformatie klanten verantwoord ontdoen
via inzamelstructuren van bedrijven en
brancheverenigingen
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Diensten

Veilige producten
De NRK draagt uit dat lidbedrijven
voldoen aan alle wettelijke eisen
en dus veilig, en waar nodig
hygiënisch zijn, los van toepassing
in voeding of andere sectoren

Gevaarlijke stoffen en REACH
De NRK bepleit:
•	Veilige stoffen gebruiken en er
veilig mee omgaan, conform
Reach
•	Vervang gevaarlijke stoffen
waar mogelijk door veilige
alternatieven

CONTACTEN
MET STAKEHOLDERS
Omdat maatschappelijke beeldvorming steeds belangrijker wordt, is het zaak ook de nu nog verborgen kwaliteiten van de rubber- en kunststofindustrie voor het
voetlicht te brengen. De NRK wil daarom de externe
communicatie intensiveren en verbeteren.

‘BE GOOD AND TELL IT’
IS BELANGRIJK

Imago onderwerp van maatschappelijk gesprek
De rubber- en kunststofindustrie
wordt geconfronteerd met een aantal
kritische maatschappelijke geluiden,
die het imago dreigen aan te tasten.
Enkele belangrijke issues steken er
bovenuit: gevaarlijke stoffen/REACH
en nanotechnologie in relatie tot consumentenveiligheid, plastic afval en
plastic marine litter.

Beleidsgroep Communicatie
Het bestuur heeft in december 2014
besloten tot oprichting van de beleidsgroep Communicatie. Deze bestaat uit
deskundigen van de brancheverenigingen, secties en NRK. De beleidsgroep
adviseert het bestuur over versterking

van communicatie en voert in samenwerking tussen branches en NRK acties
uit. Eerste actie is de nieuwe slogan:
Rubber en kunststof gewoon bijzonder.

Web, print en e-mail
Communicatie met de stakeholders
gaat veelal persoonlijk of per e-mail.
Daarnaast onderhouden wij contacten
via de gezamenlijke kwartaaluitgave
Netwerk en de website.
Veel breder draagt de NRK haar standpunten en resultaten uit via persberichten en mediacontacten. In de vakbladen Kunststof & Rubber en Kunststof
Magazine verzorgen wij een branche
rubriek. Sommige stakeholders krijgen
op basis van de nauwe samenwerking
ook elektronische nieuwsbrieven.

Netwerk

Afzender
kunststoforganisaties

Internet

NGO’s

Afnemers

Journalisten

Afzender
kunststoforganisaties

Brand owners en
stakeholders
Consument

Uitvoeringsorganisaties

Journalisten

Brancheorganisaties

Leerkrachten

Onderzoekers
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Politiek
verantwoordelijken
Politici
Min. EZ
Min. IenM
Min. SZW
Min. VWS
Min. OCW
Provincies
Gemeenten

FEDERATIE NRK

Communicatiemiddelen
Netwerk
•	U itgave van NRK, NRK Verpakkingen en
NRK PVT Kunststofverwerkers
•	Oplage 1.400
•	Verzending aan leden,
750 relaties markt en politiek

•	Nieuwsbrief
•	N ieuwsbrief
•	N ieuwsbrief
•	N ieuwsbrief

Business
Arbo, Milieu & Energie
Innovatie & Technologie
Gevaarlijke stoffen & REACH

Diensten
•	G ratis voor leden
•	N iet of alleen tegen betaling voor
niet-leden

•	Deelnemer MJA
•	A rbo Mijn RI&E
•	Ondernemingsdossier
•	N RK werkboek Milieu
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Bijeenkomsten
•	Themabijeenkomst Reach/gevaarlijke
stoffen
•	Themabijeenkomst MJA
•	Partners in Kunststof & Rubber
•	NRK Nieuwjaarsbijeenkomst

FEDERATIE NRK
BELEIDSPLAN 2016-2021

LOBBY / PUBLIC AFFAIRS

Ondernemen/Business
Lobby:
• Gelijk speelveld
•	Vertegenwoordiging in
NL-organisaties
• Vertegenwoordiging in
EU-zusterorganisaties
• Aanbevelingen overheden
•	Behoud/terugbrengen productie
in NL
• Eenduidige data sector
• DPI Value, Polymer Science Park

Informatie & Diensten:
•	Sectoroverstijgende
samenwerking
• Markttrends RKI
• Economische informatie
• New business
• PRIMA Ondernemen Award
• Collectieve inkoop
• MVO
• Kostenbeheersing

Medewerkers

Producten & Diensten
Lobby:
• Voorkomen uitputting grondstoffen
•	Sectorbreed milieu-, energie-, arbo- en
stoffenbeleid
• Eneriebesparing
• Recycling moet
•	Sector vertegenwoordiging Topsector
Chemie
• Deelname werkgroepen I&M

Informatie & Diensten:
• Eco-footprint
• Innovatiecentra
• Biobased kunststoffen
• Stimulans innovatieprojecten
• Smart industry
• Kunststof recyclaat
• Samenwerking hogescholen
• Naleven wetgeving productiebedrijf
•	Meerjarenafspraken Energie-efficiency
(MJA3)
• REACH en gevaarlijke stoffen
• Managen Innovatienetwerk RKI

Lobby:
• Stimulans sociale innovatie sector
• Opleidingen mbo-scholen
• Opleidingen hbo-scholen
• Stimuleren hrm-beleid lidbedrijven
• Meerjarenplan Arbo

Lobby:
•	Herbruikbare kunststof
grondstoffen
• Hernieuwbare grondstoffen
• Duurzame producten
• Energiebesparing

Informatie & Diensten:
• Stimulans TOI-model
• Master Kunststof Technologie
• Branche CAO en pensioen
• Informeren beroepsonderwijs
• Vakopleidingen
•	Arbocatalogus en Branche RI&E
(mijn RI&E)
•	Project ‘NRK leskoffer voor vmbo’ met C3
•	Netwerken lidbedrijven met beroepsonderwijs
• Project duurzame inzetbaarheid

Informatie en Diensten:
•	Bewust ontdoen afgedankte
producten
• Transparantie sector
• Imago
• Gevaarlijke stoffen en REACH
• Veilige producten
• Zwerfafval en plastic marine litter

INFORMATIE & DIENSTEN

Brancheverenigingen

Lidbedrijven
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Maatschappij

BRANCHEVERENIGINGEN NRK
BureauLeiding - www.bureauleiding.nl
CompositeNL - Vereniging Composieten Nederland - http://www.compositenl.nl
NRK Bouw - http://nrkbouw.nrk.nl
NRK Compoundeurs - compoundeurs@nrk.nl
NRK Daklicht - http://nrkdaglicht.nrk.nl
NRK Flexibele Kunststoffen - http://fk.nrk.nl
NRK Folie - http://vvf-nrk.nl
NRK Ketenpartners RKI - http://ketenpartners.nrk.nl
NRK PVT Kunststofverwerkers - http://www.pvt.nl
NRK Recycling - http://www.nrkrecycling.nl
NRK Verpakkingen - http://www.nrkverpakkingen.nl
NRK-Werkgeversvereniging BrancheCAO - http://nwbc.nrk.nl
NRK-Werkgeversvereniging Branche Pensioensregeling - http://nwbp.nrk.nl
NVPU - Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten
- http://www.nvpu.nl
NVR Banden - http://banden.nrk.nl
Stybenex - http://www.epsnatuurlijk.nl
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer - http://www.pvcinfo.nl
NVR TRA - NVR Technische Rubber Artikelen - http://tra.nrk.nl
Vereniging van Rubberfabrikanten - http://nvr.nrk.nl
Vekudak - Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van PVC kunststofdakbedekking
- http://vekudak.nrk.nl
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NRK
Loire 150 – Castellum
gebouw C – Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam
070 444 06 60
info@nrk.nl
www.nrk.nl
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