SAMEN MAKEN
WE RUBBER EN
KUNSTSTOF
DUURZAAM
De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde
en duurzame bedrijfstak met producten die
van grote toegevoegde waarde zijn voor onze
maatschappij en welvaart.
De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) behartigt de belangen van
ruim 470 bedrijven in 20 brancheverenigingen.
Als koepelorganisatie hebben wij een duidelijke
koers en zijn we spreekbuis en aanspreekpunt
v o o r d e r u b b e r - e n k u n s t s t o f i n d u s t r i e i n
Nederland. Onze leden ondernemen duurzaam
en met oog voor people, planet, profit en
p o l y m e r e n . M e t i n n o v a t i e e n e n e r g i e b e s p a r i n g
lopen zij voorop.

Missie

Voorwaarden scheppen voor een
gezonde, winstgevende en duur
zame bedrijfstak, waarin bedrijven
producten van kunststoffen, rubber,
composieten en recyclaten maken en
verhandelen in een gelijk speelveld.

Doelstellingen

1	Een platform bieden voor kennis
overdracht en netwerken
2	Beïnvloeding van de wettelijke
context en bewaken van een
gelijk Europees speelveld
3	Verbetering van het imago van
producten en bedrijven
4	Bevordering van maatschappelijk
verantwoord ondernemen van de
leden

Beleidsvelden

EEN GEZOND
KLIMAAT VOOR
DE MAAKINDUSTRIE

De thema’s van de NRK komen
samen in 4 beleidsvelden:
1	Business – de NRK signaleert
economische en maatschappelijke
ontwikkelingen om de leden te
inspireren tot samenwerking,
export en vernieuwing.
2	Producten en Diensten – de NRK
bevordert realistische wet- en
regelgeving en ondersteunt onder
andere via het Ondernemings
dossier en regelhulpen bedrijven
bij de invulling ervan. De NRK
stimuleert R&D, samenwerking en
duurzame producten.
3	Medewerkers – de NRK zet zich
in voor veilig en gezond werken,
stimuleert vaktraining voor medewerkers en bevordert de samenwerking tussen bedrijven en
scholen, gericht op de instroom
van jongeren in onze industrie.
4	Maatschappij – de NRK bevordert
positieve beeldvorming van rubberen kunststofbedrijven en hun
producten en van de industrietak.
De NRK draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Iedere dag worden duizenden producten
uit rubber en kunststoffen gemaakt,
van autoband tot zeilschip, van verpakking
en gebouw tot medische apparatuur. Een
wereld zonder deze materialen is ondenkbaar, net als een duurzame toekomst
zonder onze producten. Want bedrijven
in de rubber- en kunststofsector leveren
een grote variatie aan onderdelen, modules
en eindproducten die onmisbaar zijn voor
toepassingen in de industrie en handel,
bouwnijverheid, agrarische sector, verpakkingsindustrie en consumentenproducten.
Wat deze sector produceert draagt bij aan
een veilig, gezond en comfortabel leven,
voor consument en bedrijf.

scholing en vakopleiding, een beter
milieu en recycling zorgen voor een
gezond klimaat voor de maakindustrie.
De NRK behartigt de belangen op landelijk
en Europees niveau van zo’n 470 bedrijven
met een jaaromzet van 8 miljard euro en
32.000 medewerkers. De export bedraagt
ruim 65% en groeit de laatste jaren gemiddeld met 7%. Van de bedrijven behoort
95% tot het midden- en kleinbedrijf.
De NRK wordt bestuurd door ondernemers
uit de ledenkring, dat waarborgt herkenbaarheid en aansluiting bij de achterban.
Zij worden ondersteund door een compact
en actief verenigingsbureau.

Innovatie, samenwerking en kennis
overdracht stimuleren, gericht op
duurzame producten, maar ook con
currentiekracht, gezond en veilig werken,

470 BEDRIJVEN | JAAROMZET 8 MLD EURO
32.000 MEDEWERKERS | 65% EXPORT
EXPORTGROEI 7% | 95% MKB

GELD VERDIENEN
MET DUURZAAMHEID
Verduurzaming en samenwerken gaan hand in hand in de
rubber- en kunststofindustrie. Als mkb-sector is succes direct
verbonden met vernieuwing, (keten)samenwerking en innovatie.
Onderzoek laat een grote behoefte aan kennis zien. Dat NRKbedrijven koploper zijn ten aanzien van kennisuitwisseling voor
product- en procesinnovaties, stimuleert nog meer.
Samen vormen wij een dynamische industrie in een open
markt. Nationale grenzen vormen geen belemmering meer en
Europese of wereldwijde concurrentie is aan de orde van de dag.
De NRK bevordert onderling samenwerken om de concurrentiekracht te versterken en werkt daarvoor samen met de overheid,
kenniscentra, VNO-NCW en andere branches in de maakindustrie. Wij ondersteunen
de ontwikkeling van adequate en toegan
MLD EURO |
kelijke subsidies voor bedrijven.

JAAROMZET BUITENLAND 5
IN BINNENLAND 3 MLD EURO
NRK-LEDEN MET INVESTERINGEN EN
INNOVATIE IN TOP VAN 58 SECTOREN

Het gebruik van biomassa en hergebruik
staat centraal in de nieuwe economie.
De NRK heeft er concrete ambities mee.
In rubberproducten wordt al veel natuurlijk
rubber verwerkt en in kunststofproducten
neemt de toepassing van biobased en/of composteerbare polymeren
toe. Wij streven ernaar dat in 2030 een substantieel deel (15%)
van alle rubber, thermoplasten en composieten van hernieuwbare
grondstoffen worden gemaakt. Inzameling en hergebruik van afval
in nieuwe producten steunt de NRK met tal van projecten en door
ondertekening van het Ketenakkoord Kunststof Kringloop.
Ieder bedrijf heeft een product dat (deels) een biobased invul
ling kan krijgen, daarvan zijn wij overtuigd. NRK Verpakkingen
focust op de specifieke biobased verpakkingsbelangen, onder
andere via het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. NRK Bouw
treedt op voor de langcyclische bouwtoepassingen. NRK pakt de
generieke biobased belangen op, bijvoorbeeld via het Green Deal
Groencertificaat dat in 2015 op de markt geïntroduceerd is. Door
krachten te bundelen en door coproductie kunnen we toegroeien
naar een wereld waarin veel producten op basis van biomassa
worden geproduceerd. Wie die ambities deelt, is welkom.

De chemische sector is een van de 9 topsectoren waarin het
kabinet investeert om de concurrentiekracht te versterken.
De NRK is actief betrokken bij de uitwerking van de plannen van
de Topsector Chemie en toeleverende industrie. De samenwerking
tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid leidt tot succesvolle
projecten en resultaten. Samen met DPI Value Centre, InnovatieLink
en vele regionale innovatiecentra leidt de NRK een landelijk netwerk
voor bedrijven die actief willen zijn in de topsector. Onze focus ligt
op de mkb-bedrijven en hun samenwerking met leveranciers,
ketenpartners en innovatiecentra in Nederland en in Europa
(via de EuPC, European Plastics Converters).

FACILITEITEN OM OP
KOERS TE BLIJVEN
Het Ondernemingsdossier met de
regelhulpen wordt door veel NRK-leden
omarmd, de nieuwe manier van samenwerken met de overheid en om je dossier
op orde te hebben. Regelhulpen voor
milieu, arbo en energie in het Onder
nemingsdossier verminderen de administratieve lasten met jaarlijks zo’n 25%.
Eind 2015 werken er ruim 185 NRK-leden
mee. De huidige regelhulpen zijn: Arbo en
Mijn RI&E, Activiteitenbesluit, gevaarlijke
stoffen, ISO 26000, Energieplan MJA en
Clean Sweep. Omdat gebruik in het begin
extra aandacht vergt, heeft de NRK enkele
enthousiaste studenten opgeleid om leden
te ondersteunen bij de implementatie.
Het Ondernemingsdossier is een van de
10 ICT-doorbraakprojecten van het kabinet.
NRK-leden krijgen data over markt
ontwikkelingen. Met de Markt Trend
Enquête informeert de NRK per kwartaal
over de belangrijke economische trends in
5 grote markten en de sectorale arbeidsmarkt. Door korte vragen te beantwoorden
over de omzet, export, prijsniveau, winst
en grondstofprijzen, schetsen de leden
hun verwachtingen voor het komende
kwartaal. Wie deelneemt aan het Voorspelmodel grondstofprijzen wordt maandelijks
geïnformeerd over de prognoses van de
22 belangrijkste grondstofprijzen.
Hulp om de eigen toekomst vorm te
geven biedt de NRK Kansenkaart 20122030. Dit openbare NRK-rapport geeft
vanuit een circulaire economie richting
aan de ontwikkeling van de industrie als
geheel, maar biedt ook vele aanknopingspunten voor bedrijven. De Kansenkaart

werkt 3 speerpunten uit die nieuwe omzet
al op korte termijn mogelijk maken: overschakelen van aardolie naar koolstofketens
uit biobased materialen, de fabricage van
duurzame producten en het sluiten van de
materiaalketen. Nieuwe producten bieden
leden extra exportkansen, die de NRK
samen met Fenedex ondersteunt.
De versnelling van innovatie in duurzame
producten die er op volgt, stelt de sector
in 2030 in staat twee keer meer energie in
de keten te besparen, dan gebruikt wordt
om de eigen producten te maken.
Die besparing staat gelijk aan het jaarlijks
energiegebruik van 350.000 huishoudens.

IN DOSSIERS OP WWW.NRK.NL IS
COMPLETE INFORMATIE VERZAMELD
WAARMEE NRK BEDRIJVEN ONDERSTEUNT BIJ HUN DAGELIJKSE WERK
Inspelen op trends in de markt door
deelname aan NRK-projecten voor bijvoorbeeld nieuwe producten geeft leden
voorsprong. Via het Innovatienetwerk RKI,
dat de NRK samen met DPI Value Centre
managet, kunnen zij ook snel ondersteuning inschakelen van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl),
Kamer van Koophandel, de hogescholen
Windesheim en Stenden of BML en PSP.
De NRK organiseert samen met partners
bijeenkomsten om innovatieve clusters,
zoals IPC’s, te vormen. Samenwerkings
verbanden komen ook tot stand door
KIEM-VANG en RAAK-projecten met
hogescholen en marktdagen waarin
toeleveranciers en klanten elkaar treffen.

EEN STERK COLLECTIEF
IS DE KRACHT
NRK heeft deskundigheid over REACH en gevaarlijke stoffen en deelt deze met vele
leden die daarin interesse hebben. Via nieuwsbrieven en bijeenkomsten worden leden
geïnformeerd. Een bedrijf dat chemische stoffen in opslag heeft, verwerkt of doorgeeft
aan klanten, behoort er zorg voor te dragen dat medewerkers, klanten en gebruikers
veilig met stoffen en hun producten kunnen omgaan. Daarvoor moet het bedrijf de
risico’s kennen en maatregelen treffen en adviseren om die risico’s adequaat te beheersen.
Hieronder valt ook blootstelling aan nanomaterialen. De NRK voert daarover regelmatig
overleg met de Inspectie SZW. De NRK heeft samen met Inspectie SZW de NRK monitoringstool gevaarlijke stoffen ontwikkeld. In deze tool, speciaal voor leden, staan meer dan
1500 stoffen vermeld. Deze stoffen zijn tot nu toe geregistreerd bij ECHA voor gebruik in
producten van rubber en kunststof.
Recycling valt ook onder REACH. Gevaarlijke stoffen die op de autorisatielijst staan,
mogen niet meer in regranulaat voorkomen, tenzij aangemeld en goedgekeurd door
ECHA. Via de SDS-R Tool van EuPC/EuPR kunnen recyclers veiligheidsinformatiebladen
maken op basis van worstcasescenario’s. Zo voldoen ze aan hun wettelijke verplichtingen. Samen met het ministerie van I&M, EZ en de EU-commissie zoekt de NRK naar pragmatische oplossingen om het voortbestaan van de recyclingindustrie zeker te stellen.
Praktische hulpmiddelen voor de naleving van wettelijke verplichtingen ontwikkelt
de NRK. Wij houden de vinger aan de pols bij ministeries en overheidsorganen, zowel
rechtstreeks als via werkgevers- of zusterorganisaties, in Nederland en Europa. Waar mogelijk beïnvloeden we de regelgeving, zodat deze aansluit bij de behoeften van de leden.
Klanten, stakeholders en ook medewerkers eisen steeds vaker duurzaamheid van
het bedrijf. Daarom is de NRK in 2014 gestart met de collectieve invoering van ISO
26000. 21 bedrijven hebben inmiddels een zelfverklaring van deze internationale richtlijn
voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van een Organisatie (MVO) ondertekend.
In september 2015 is een tweede groep gestart. ISO 26000 is een gezamenlijk project
van de NRK, adviesbureau Berenschot, NEN en RVO.nl.
Het Milieuwerkboek van de NRK is gratis toegankelijk voor leden. De NRK heeft
het ontwikkeld omdat het Activiteitenbesluit alleen algemene eisen stelt en daaraan
moeten de meeste NRK-leden per januari 2013 voldoen. Ook vergunningen zijn vaak
niet gedetailleerd. Het werkboek zet de stap naar uitvoering met circa 300 maatregelen
en geeft de acties bij alle eisen uit het Activiteitenbesluit. Het is een online tool die
makkelijk werkt via het eigen Ondernemingsdossier.
Alle leden kunnen gratis gebruikmaken van de branche MIJN RI&E voor de rubber- en
kunststofindustrie; de 5 sector Arbocatalogi zijn er in opgenomen. Al ruim 250 bedrijven
gebruiken de tool. Die is ook via het Ondernemingsdossier te ontsluiten. Wij lichten bedrijven ook voor over de MIJN RI&E en zaken als gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid.
Vaak in combinatie met tips voor te veranderen gedrag en de bedrijfscultuur.
Leden hebben maximaal toegang tot deelname aan energie-efficiency projecten
via de NRK. Deelname aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3)
moet leiden tot gemiddeld 2% energie-efficiency per jaar. Sinds de start in 1990 doet
NRK er actief aan mee, gemiddeld met zo’n 100 bedrijven. Naast de besparing in de
productie, verbeterden bedrijven in de sector in 10 jaar tijd hun efficiency met een
kleine 50% door energiezuinig te produceren, recycling van grondstoffen, productie
van energiezuinige producten en het gebruik van duurzame energie.

NRK PROFILEERT DE
RUBBER- EN KUNST
STOFSECTOR ACTIEF
ALS EEN INNOVATIEVE
INDUSTRIE DIE MAATSCHAPPELIJK VERANT
WOORD ONDERNEEMT

Brancheverenigingen
BureauLeiding
www.bureauleiding.nl
CompositeNL - Vereniging
Composieten Nederland
http://www.compositenl.nl
NRK Bouw
http://nrkbouw.nrk.nl

MENSEN EN BEDRIJVEN
MAKEN ONZE INDUSTRIE

NRK Compoundeurs
compoundeurs@nrk.nl

Evenwichtige arbeidsverhoudingen
en attractief beroepsonderwijs en vak
opleidingen versterken de industrie, de
mens en maatschappij. De NRK stimuleert
lidbedrijven om moderne arbeidsvoorwaarden toe te passen, zoals neergelegd
in de vrijwillige CAO. Met een aantrekkelijk
en veilig werkklimaat en kansen voor
persoonlijke ontplooiing willen we medewerkers aantrekken. Meer bekendheid
van de rubber- en kunststofindustrie onder
jongeren is een belangrijk speerpunt.
De NRK heeft daarvoor onder andere een
leskoffer voor het vmbo gemaakt. Om te
zorgen dat rubber en kunststof ook over
de gehele breedte in het reguliere les
programma meer aandacht krijgt, brengt
de NRK een digitale nieuwsbrief uit. Het is
een bundeling van nieuws, actualiteiten,
reportages en best practices, gericht op
onderwijsinstellingen en docenten.

NRK Folie
http://vvf-nrk.nl

Alles wat de NRK doet staat in het
teken van de missie onze industrie als
een gezonde en duurzame bedrijfstak
te profileren, met producten die waarde

GROEI IS ALLEEN MOGELIJK
MET BETROKKEN EN CREATIEVE
MENSEN DIE OPENSTAAN VOOR
VERNIEUWING
Lid worden van de NRK geeft kansen op
meer succes. Bedrijven uit de rubber- en
kunststofindustrie beschikken over grote
innovatiekracht, zijn bovengemiddeld
ondernemend en werken opvallend veel
samen, blijkt uit onderzoeken van de
Kamer van Koophandel en Panteia.
Samenwerken is de hoeksteen van modern
ondernemen. De NRK speelt hier continu
op in. Lidbedrijven die elkaar stimuleren,
kennis delen en samen ontwikkelen, creëren
een gezonde branche die een nadrukkelijke
bijdrage levert aan de ontwikkeling van
Nederland. Word lid!

NRK Flexibele Kunststoffen
http://fk.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
NVR TRA – NVR Technische
Rubber Artikelen
http://tra.nrk.nl
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer
http://www.pvcinfo.nl
Stybenex
http://www.epsnatuurlijk.nl
Vekudak – Vereniging van
Fabrikanten en Importeurs van
PVC kunststofdakbedekking
http://vekudak.nrk.nl
Vereniging van
Rubberfabrikanten
http://nvr.nrk.nl

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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De NRK wil haar leden handvatten
bieden om vernieuwingen in het bedrijf
succesvol te implementeren. Daarom
stimuleert NRK het toepassen van het
TOI-model. Dit model gaat uit van het
belang van de combinatie van technische,
organisatorische en individuele aspecten
bij het implementeren van veranderingen
in de organisatie.
Sinds het najaar van 2013 is het Platform
Onderzoek en Onderwijs Circulaire Rubberen Kunststofketen actief. In het kader van
het overheidsprogramma Van Afval Naar
Grondstof (VANG), werken bedrijfsleven,
onderzoek- en onderwijsinstellingen en
rijksoverheid samen. Het bevorderen van
de transitie naar een circulaire economie
is één van de ambities.

toevoegen aan het functioneren van de
maatschappij. Actieve samenwerking tussen
NRK, branches en leden is een belangrijke
pijler. Wij profileren de sector in de strijd
tegen zwerfafval. In 2011 heeft de NRK
samen met kunststoforganisaties uit de
hele wereld een verklaring ondertekend
om een einde te maken aan zwerfvuil in
zee. Concrete acties van de industrie zijn
vastgelegd, inclusief een pleidooi voor
sectoroverschrijdende samenwerking.
Op nationaal niveau vindt samenwerking
al plaats met uiteenlopende instanties in
diverse Noordzee-projecten.
Met het project Clean Sweep heeft NRK
de plaatsen en processen in de branche in
beeld gebracht waar reststromen kunnen
ontstaan en materiaal (ongecontroleerd)
verdwijnt. Om zwerfafval in het bedrijf te
voorkomen, biedt NRK een webtool waarmee bedrijven zelfstandig hun processen
kunnen controleren.

NRK Daklicht
http://nrkdaglicht.nrk.nl

