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Algemeen
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is zowel technisch als beleidsmatig betrokken bij nationale
normontwikkeling. De verschillende brancheorganisaties zitten in het Bestuur NEN, de Raad van
Advies en de verschillende sectorale beleidscommissies. Op het technische vlak is het MKB
betrokken bij 63% van de actieve normcommissies (een kleine stijging van 2% ten opzichte van 2017
toen het 61% betrof). Alle normcommissies en de daarin te behandelen onderwerpen worden voor het
MKB van belang geacht. Normcommissies stellen jaarlijks een commissieplan op waarin onder
andere het werkterrein en werkprogramma zijn opgenomen. In het commissieplan staan ook de
betrokken en ontbrekende stakeholders weergegeven. Deze commissieplannen zijn voor de
verschillende sectoren op de NEN website openbaar toegankelijk.
Specifieke activiteiten 2018
In 2018 is verdere invulling gegeven aan het vergroten van de maatschappelijke impact van
normalisatie en de samenwerking met de belanghebbende partijen waaronder het MKB. De
activiteiten rond dit thema hebben invloed gehad op de normalisatieactiviteiten die vooral voor MKB
relevant geacht kunnen worden.
Specifiek voor MKB heeft NEN in 2018 o.a. de volgende activiteiten ontplooid:

•

•

•
•

•
•
•
•

NEN heeft een innovatiemakelaar benoemd die het MKB oplossingsrichtingen kan geven
zodat zij hun innovaties succesvol kunnen introduceren. Via standaardisatie en normalisatie
kan marktacceptatie van de innovatie in kwestie worden vergemakkelijkt (zie:
https://www.nen.nl/innovatiemakelaar.htm);
In samenwerking met Syneratio (Nederlands instituut dat zich bezig houdt met global
knowledge sharing) is een wedstrijd georganiseerd voor innovatieve startups (thema rond
innovatieve ideeën die gebaseerd zijn op blockchaintechnologie of blockchainoplossingen).
Uit de inzendingen is een aantal projecten geselecteerd met het doel de specifieke
normalisatiebehoeften van deze groep te identificeren. E.e.a. kan leiden tot nieuwe
normalisatieproducten die beter aansluiten bij de behoeften van het MKB;
Ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal specifiek voor MKB (o.a. gastcolleges);
Verdere ontwikkeling van online platforms voor specifieke normalisatieonderwerpen. Door
schaalvergroting deelname tegen gereduceerd tarief (bijvoorbeeld het platform
managementsystemen of het platform installatieverantwoordelijke);
Specifiek voor MKB ontwikkelde aantrekkelijke NEN Connect licenties tegen lager tarief;
Pilot (demo) inzet laagdrempelige webinars voor trainingen voor het MKB;
Samenwerking met kennisplatfora zoals www.yucan.nl en www.smartmanagementsystems.nl
om normen (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit) laagdrempelig aan MKB aan te bieden;
Ontwikkeling van speciaal voor het MKB bedoelde gratis of tegen laag tarief te organiseren
evenementen en workshops. Zoals het World Standards Day evenement met een
prijsuitreiking voor het gebruik van normalisatie specifiek gericht op studenten, startups en
MKB.

Meer weten over deze initiatieven stel uw vraag aan mkb@nen.nl
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De activiteiten die in de rapportage genoemd worden zijn onverkort ook bedoeld om naast MK maatschappelijke
belanghebbenden zoals consumenten-, milieu- en werknemersorganisatie te betrekken bij normalisatie en normen.

