Meedoen aan normalisatie loont!
Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste
geïnformeerd over nieuwe initiatieven.
De voordelen van meedoen
Waarom meedoen?
Normalisatie is een krachtig instrument dat zorgt voor de nood
zakelijke afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doel
stellingen te kunnen realiseren. NEN brengt als non-profitorganisatie
belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk toepasbare
afspraken te maken en faciliteert de implementatie hiervan.
NEN biedt daarbij een toegangspoort voor marktpartijen aan
internationale besluitvorming die de exportkracht bevordert.

• Invloed op marktontwikkelingen en werkveld
• Inhoud normen mede bepalen
• (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
•	Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en inter
nationale markten
• Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
•	Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van
uw bedrijfsstrategie
• Kennisopbouw en -uitwisseling

Investeren in normen loont
Het gebruiken van normen in uw bedrijfsvoering en invloed uitoefe
nen op de inhoud van (nieuwe) normen is een investering die loont.
Het zet u op een voorsprong in de markt, zowel nationaal
als internationaal.

Normalisatie: de wereld op één lijn.

Meedoen aan normalisatie is een strategische
keuze. Kies voor invloed op uw werkveld.
Meer informatie of aanmelden als commissielid? www.nen.nl

Investeren in normalisatie loont

Hoeveel effect hebben normen op uw werkveld en organisatie? En is
het voor u van belang om daar invloed op uit te oefenen? Of vindt u
dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die ook in de norm moeten komen?
(Inter)nationale normen worden gemaakt door marktpartijen en ook
uw organisatie kan hieraan deelnemen. Graag informeren wij u over
de mogelijkheden.

Normalisatie: vóór en dóór de markt, voor u!
Iedereen die belang heeft bij een bepaald onderwerp, kan deelnemen
aan de ontwikkeling van normen. Zo ontmoeten MKB, grote onderne
mingen, kennisinstellingen, overheid en belangenorganisaties elkaar
bij NEN. Normalisatie vindt plaats in normcommissies die bestaan uit
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen.
NEN heeft een onafhankelijke en neutrale rol en begeleidt het proces
om algemeen geaccepteerde en eenduidige afspraken tussen partijen
vast te leggen. Dit proces is open, transparant en gericht op consen
sus en resulteert in toepasbare afspraken met een breed draagvlak.

Deze commissies zijn er op gebied van:
Machinebouw

Transport

Machinebouw
Compressoren
Conditie-bewaking van machines
Kinderveilige
Cryogene vaten
Drukapparatuur
Gebruiksartikelen in contact met levens
middelen
Gereedschappen
Houtbewerkingsmachines
Koelinstallaties en warmtepompen
Lassen en verwante processen
Machines voor de voedselindustrie
Machineveiligheid
Metaalbewerkingsmachines
Mobiele bouwmachines
Ontplofbare atmosferen
Oppervlaktebehandelingsapparatuur
Opslagtanks van kunststof
Pompen

Afvalinzamelsystemen
Hefwerktuigen
Hijsgereedschappen
Liftveiligheid
Logistiek, transport en verpakking
Hijswerktuigen
Magazijnstellingen
Mobiele transportwerktuigen
Staalkabels
Machinebouw Verpakking
Arbeid
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Grafische symbolen
Gebruikershandleidingen
Ladders en trappen
Akoestiek
BHV

Normalisatie: de wereld op één lijn.

Door deel te nemen bepaalt u mede de inhoud van
de norm en heeft u daarmee invloed op uw werkveld.
U kunt de positie van uw bedrijf bepalen en uw strategie
hierop vroegtijdig afstemmen. De contacten met een
(inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
geven u nieuwe inzichten en bieden kansen voor innovatie
èn ontwikkeling van uw eigen business.

Normalisatie is hierdoor een krachtig instrument voor zelfregulering
en deregulering. Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen
van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen
van mondiale ISO normen en Europese normen (NEN-EN).

Deelname aan normalisatie
Deelname betekent uiteraard een investering van uw tijd en kennis.
Het uitgangspunt bij normalisatie is dat de deelnemende organi
saties de activiteiten gezamenlijk financieren. Dit is naast een
brede vertegenwoordiging van belanghebbenden, bepalend voor de
start van normalisatie en bevestigt de toegevoegde waarde van de
afspraken. Organisaties die investeren in normalisatie blijken daar
op vele manieren hun voordeel mee te doen. Kortom, meedoen
aan normalisatie is marktgericht ondernemen!

Welke normcommissie is interessant voor mij?
Er zijn normcommissies actief op vrijwel alle technische en ook
niet-technische werkvelden. Via www.nen.nl/normcommissies kunt
u informatie inzien over de verschillende normcommissies en
bijbehorende werkprogramma’s.

Wat zijn de mogelijkheden voor deelname?
Elke normcommissie wordt begeleid door een NEN consultant. Hij
of zij kan u informeren over de samenstelling van bestaande norm
commissies, het werkveld en het -programma, de financiering en de
mogelijkheden voor deelname. Graag brengen wij u in contact met
de betreffende consultant.
Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden
door lid te worden van een NEN-normcommissie! Daardoor bent u als
de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.

Meer weten?
Neem dan contact op met IV@nen.nl of bel ons: (015) 2 690 180.

