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AFSPRAKEN VOOR EEN BETERE WERELD



NEN, afspraken voor een betere wereld

Normalisatie bevordert internationale handel, efficiëntie, innovatie, veiligheid en 
duurzaamheid. NEN is voor Nederland de poort naar Europese en mondiale normalisatie. 
Onze organisatie verbindt een uniek (kennis)netwerk van belangrijke nationale en 
internationale partijen uit de markt, overheid en samenleving. Wij zijn gedreven om iets 
voor de maatschappij te kunnen betekenen en zijn experts in procesbegeleiding. De 
afspraken die door normalisatie tot stand komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. 
Door het toepassen van deze afspraken wordt de wereld beter. NEN heeft circa 300 
medewerkers.

MVO is niet nieuw voor NEN. We doen al veel op dat gebied. De meeste MVO-activiteiten 
zijn extern gericht. Zo stimuleert NEN MVO met behulp van de ISO 26000-richtlijn 
en gerelateerde implementatiehulpen. Daarnaast begeleidt NEN de ontwikkeling van 
specifieke normen op het gebied van duurzaamheid en certificatieschema’s, zoals 
duurzame biomassa, duurzame cacao, maar ook duurzame datacenters.

Ook intern besteden wij aandacht aan MVO, zoals vermindering van het energieverbruik 
en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap zijn daarbij belangrijke speerpunten. 
Echter, deze activiteiten zijn minder zichtbaar voor de buitenwereld. 

Met deze zelfverklaring willen wij transparant zijn met betrekking tot onze MVO-prestaties 
en -ambities. Graag nodigen wij u uit om mee te lezen en mee te denken. Een duurzame 
maatschappij maken wij immers samen. 

Delft, augustus, 2019

 
Rik van Terwisga 
Algemeen directeur

Femke Aarts 
Financieel directeur 
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NEN, AFSPRAKEN VOOR EEN BETERE WERELD

Onze Missie (ons bestaansrecht) 
Normalisatie bevordert internationale handel, efficiëntie, innovatie, 

veiligheid en duurzaamheid. NEN is voor Nederland de poort naar 

Europese en mondiale normalisatie. Onze organisatie verbindt een 

uniek (kennis)netwerk van belangrijke nationale en internationale 

partijen uit de markt, overheid en samenleving. Wij zijn gedreven 

om iets voor de maatschappij te kunnen betekenen en zijn experts 

in procesbegeleiding. De afspraken die door normalisatie tot stand 

komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. Door het toepassen 

van deze afspraken wordt de wereld beter.

Visie
NEN is #1 in Nederland als het gaat om normen. Maar ook voor 

andere vormen van afspraken. Onze bijdrage aan maatschappelijke 

vooruitgang in de sectoren van onze stakeholders is belangrijk en 

meetbaar. Wij bieden onze klanten passende oplossingen aan. NEN 

beschikt over de beste mensen en onze kampioenen zijn experts 

op het gebied van managementsystemen, bouw & installatie en 

elektrotechniek & ICT. NEN is de erkende autoriteit als het gaat om 

afspraken voor een betere wereld.

Onze kernwaarden
- Integer (wij streven naar duurzame relaties)

- Onafhankelijk (wij stellen ons onpartijdig op)

- Servicegericht (wij luisteren naar onze klanten)

- Initiatiefrijk (wij durven te experimenteren en op kop te gaan)

Strategie
Het aanbieden van producten en diensten vanuit een integrale 

propositie, passend bij de wensen van onze klanten vormt de kern 

van de strategie van NEN. 

Voor onze werkzaamheden hebben we goede mensen nodig. Een 

aantrekkelijk werkgever zijn en blijven is daarom ook belangrijk
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‘ NORMALISATIE BEVORDERT INTERNATIONALE  
HANDEL, EFFICIËNTIE, INNOVATIE, VEILIGHEID  
EN DUURZAAMHEID.’ Onze missie
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OVER NORMEN

Normalisatie is zo oud als de beschaving. Al rond 250 voor 

Christus normaliseerde de eerste keizer van China de lengte van 

wagenassen. Zonder dat we het merken, hangt de wereld van 

normen aan elkaar. We merken het vooral als er géén normen zijn, 

of als de gemaakte afspraken niet werken. Wie in Amerika zijn 

meegebrachte oplader of een ander apparaat in het stopcontact wil 

steken, komt bedrogen uit. Het past niet!

Op veel andere gebieden is het wel gelukt afspraken te maken, 

nationaal én internationaal. Voor bijna alles is wel een norm. Voor 

keuringsmethoden, papierformaten en schroefdraad, voor de 

brandwerendheid van bouwmaterialen en de weeknummering in 

kalenders zodat keuringen goed te vergelijken zijn, snijverliezen 

worden voorkomen, bouten en moeren goed op elkaar passen, 

‘brandwerend’ ook écht brandwerend is en week één in ieders 

agenda dezelfde data omvat. Maar ook voor milieumanagement, 

duurzaam inkopen en voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor organisaties zijn normen of richtlijnen ontwikkeld. 

Normen zijn vrijwillig: het is dus niet verplicht eraan te voldoen. 

Toch worden ze meestal nageleefd omdat marktpartijen er belang 

bij hebben. Dankzij normen kunnen ze rekenen op de kwaliteit van 

elkaars producten, en hun productieprocessen efficiënt, veilig en 

maatschappelijk verantwoord inrichten. Zo profiteren ze van elkaars 

kennis en hoeven ze niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. 

Normen zorgen ervoor dat innovaties kunnen worden opgeschaald 

en daarmee echte impact krijgen. Internationale normen bevorderen 

ook handel door het verminderen van handelsbarrières en het 

creëren van een gelijk speelveld. 

Europese normen zijn een belangrijke pijler van de Europese interne 

markt. Veel geharmoniseerde Europese normen geven invulling 

aan de essentiële eisen aan producten en diensten in Europese 

Verordeningen die de basis vormen voor het vrije verkeer van 

goederen binnen de EU. Die essentiële eisen hebben betrekking op 

veiligheid, gezondheid en milieu. De geharmoniseerde Europese 

normen zorgen ervoor dat het bedrijfsleven op een efficënte manier 

kan voldoen aan de eisen zonder te grote regeldruk. 

De kracht van NEN is het op één lijn brengen van partijen met soms 

heel verschillende belangen. NEN bewaakt dat het normalisatie-

proces aan de principes van de World Trade Organization (WTO) 

voldoet: toegankelijkheid, transparantie, consensus, neutraliteit, 

marktrelevantie, coherentie en aandacht voor belangen van ontwik-

kelingslanden. NEN is een private stichting zonder winstoogmerk 

die wordt gefinancierd door normontwikkelaars en normgebruikers. 

Wat ons motiveert, is de positieve impact die normen hebben op 

onze maatschappij. Wij willen graag met onze dienstverlening onze 

klanten helpen hun organisatiedoelstellingen te realiseren: of het nu 

gaat om veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, innovatie, efficiëntie 

of handel. 

Naast het maken van normen, zorgt NEN ervoor dat de markt op 

de hoogte is van de normen. Bij NEN zijn alle nationale, Europese 

en mondiale en ook veel buitenlandse normen verkrijgbaar. Voor 

de gebruikers van normen verzorgen wij trainingen en maken de 

normen steeds toegankelijker. Door platformen aan te bieden,  

zorgt NEN ervoor dat gebruikers van normen in contact komen  

met normontwikkelaars en andersom. Op deze manier probeert 

NEN de cirkel van het normalisatieproces te sluiten.

Normalisatie is mensenwerk. De kwaliteit van onze dienstverlening 

valt of staat met de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom 

investeren we jaarlijks in opleiding en ontwikkeling. Daarnaast 

wordt veel energie gestoken in duurzame inzetbaarheid.

 

NEN begeleidt het proces om te komen tot normen. Normen zijn vrijwillige afspraken die bijdragen aan 
veiligheid, gezondheid, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en internationale handel. Daarmee zijn normen 
van maatschappelijk belang en zorgen voor een betere wereld. Maar hoe komen normen tot stand en wat 
houdt het maatschappelijk belang precies in?
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Wereldwijd zijn er in de richtlijn ISO 26000 zeven principes 
afgesproken voor MVO. Deze vormen een soort ‘paraplu voor 
goed bestuur’ voor elke organisatie. Uiteraard is er wereldwijd 
sprake van maatschappelijke, politieke, economische en culturele 
diversiteit. Hiermee rekening houdend dient elke organisatie de 
zeven MVO-principes te respecteren en toe te passen, waarbij het 
vrij staat om eigen principes toe te voegen. NEN onderschrijft de 
zeven principes van MVO.

DE ZEVEN PRINCIPES VAN MVO

De zeven MVO-principes zijn: 

1. Rekenschap afleggen over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu 

2. Transparant zijn over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de omgeving 

3. Ethisch gedrag vertonen 

4. Respecteren van de belangen van stakeholders 

5. Respecteren van rechtsorde (de geldende wet- en regelgeving) 

6. Respecteren van internationale gedragsnomen (Verenigde Naties, OESO e.a.) 

7. Respecteren van de universele mensenrechten 



1.  Rekenschap afleggen over effecten op de maatschappij,  
de economie en het milieu 

ISO 26000 geeft aan dat de organisatie verantwoordelijkheid dient te 
nemen voor de impact die het heeft op de maatschappij, de economie en 
het milieu. En dat de organisatie inzicht geeft in goede en minder goede 
MVO-prestaties, op zijn verantwoordelijkheid mag worden aangesproken en 
naar aanleiding daarvan verbeteringen doorvoert. 

NEN is omgevingsbewust en legt rekenschap af over de impact van zijn 

bedrijfsvoering via verschillende kanalen. De belangrijkste uitingen zijn: 

- Jaarverslag

- Jaarrekening

- Verantwoording aan het NEN Raad van Toezicht

- Dialoog met belanghebbenden vertegenwoordigd in de Raad van Advies 

2.  Transparant zijn over besluiten en activiteiten die  
een effect hebben op de maatschappij, de economie  
en het milieu

ISO 26000 geeft aan dat transparante informatie wordt gekenmerkt door 
onder andere, toegankelijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en begrijp-
baarheid. De kwaliteit en transparantie van de informatie kan het beste 
worden afgestemd met de betreffende stakeholders.

NEN publiceert een jaarverslag met een verkorte jaarrekening. In het 

verleden werd een sociaal jaarverslag gepubliceerd voor intern gebruik. 

De opzet van het sociale jaarverslag wordt in 2020 opnieuw vernieuwd 

met als doel deze extern te publiceren. De volledige jaarrekening wordt 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. NEN geeft informatie over 

het normontwikkelingsproces en de normcommissieplannen via nen.nl. 

NEN biedt betrokkenen die niet deelnemen aan de normcommissie de 

mogelijkheid commentaar te geven op normontwerpen via normontwerpen.

nen.nl. NEN informeert de media via persberichten en zijn klanten via 

nieuwsbrieven, folders, brochures en het relatiemagazine om relevante 

ontwikkelingen rondom normen en NEN onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast is NEN actief op social media. 
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NENMagazine is het relatiemagazine van NEN | Dec. 2018 - Jaargang 6

NENMagazine

IN DIT NUMMER
Toekomstvisie op blockchain
Update: Samen werken aan klimaatadaptatie 
Nieuwe bepalingsmethode EPG 

3359_NENMagazine_2_2018_V8.indd   1 20-12-18   11:08

01 / 2019

NENMagazine is het relatiemagazine van NEN | Juli 2019 - Jaargang 7

NENMagazine

IN DIT NUMMER
Transparant eten
Bouwen beweegbare bruggen
NO-FEAR

3420_NEN_Magazine_1_2019_V8.indd   1 01-07-19   14:01
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DE ZEVEN PRINCIPES VAN MVO

3. Ethisch gedrag vertonen

Ethisch gedrag gaat over oprecht, rechtvaardig en integer gedrag 
van een organisatie. Deze waarden vertalen zich in zorg voor 
mensen, maatschappij, dieren, milieu en het economische systeem. 
Ook gaat het over cultuur en eigen kernwaarden en de effecten 
hiervan op klanten, partners, leveranciers, medewerkers en  
andere belanghebbenden.

NEN’s Gedragscode geeft aan hoe we met elkaar en met anderen 

omgaan. Het document biedt een referentiekader waarbinnen 

we eigen afwegingen kunnen maken. De code is op verzoek ook 

beschikbaar voor externe relaties: klanten, leveranciers, collega’s, 

overheden en buren. Zij kunnen ons aanspreken op ons handelen. 

NEN tolereert geen ongewenste omgangsvormen. Iedere 

medewerker, die meent in de werksituatie geconfronteerd te zijn 

met ongewenste omgangsvormen, kan terecht bij de externe en 

onafhankelijke vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

In 2018 is de meldregeling ‘vermoedens van misstanden of 

onregelmatigheden’ ingevoerd.

NEN hanteert de ISO/IEC en CEN-CENELEC gedragscodes  

met betrekking to mededinging.

NEN gaat in lijn met wet- en regelgeving zorgvuldig om met 

privacy en persoonlijke gegevens. Dit geldt voor gegevens van 

medewerkers, klanten en relaties.

Op de website staat in de footer de mogelijkheid om een klacht 

in te dienen. Deze klacht wordt geregistreerd en in behandeling 

genomen. Degene die de klacht heeft ingediend, wordt over de 

voortgang geïnformeerd en voor zover nodig betrokken bij de 

behandeling van de klacht. De uitkomst wordt teruggekoppeld 

aan de indiener waarbij ook wordt gevraagd of de klachtindiener 

tevreden is met de de behandeling van de klacht. De klachten en  

de afhandeling worden elk kwartaal geëvalueerd door het MT. 

4. Respecteren van de belangen van stakeholders

Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed 
door de activiteiten en besluiten van de organisatie. Daarom hebben 
zij belang bij de activiteiten en besluiten van de organisatie en 
worden ook ‘belanghebbenden’ genoemd. De organisatie heeft een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze belangen mee te 
wegen in zijn besluitvorming en activiteiten.

NEN biedt een neutrale ontmoetingsplek waar een diversiteit aan 

belanghebbende partijen bij elkaar zijn en op één lijn komen, ook 

als de belangen sterk uiteenlopen. Op basis van consensus zorgen 

we voor heldere toepasbare afspraken met een breed draagvlak.

NEN steekt veel energie in het opbouwen, verbeteren en beheren 

van relaties met stakeholders. NEN gebruikt veel overleggremia, 

zoals Beleidscommissies, Raad van Advies en het Platform Open 

Normalisatie, om belanghebbenden bij normalisatie te betrekken. 

Ook nodigt het MT relaties uit om tijdens de MT-heidag (ieder 

kwartaal) te sparren over de NEN-strategie. Ieder jaar organiseert 

NEN een symposium op World Standards Day voor commissieleden, 

young professionals, klanten en relaties.

5.  Respecteren van rechtsorde (de geldende wet-  
en regelgeving)

Het respecteren van de rechtsorde betekent dat een organisatie de 
relevante wet- en regelgeving naleeft, ook als het naleven van deze 
wetten en regels niet of beperkt wordt gehandhaafd. Het naleven 
van wet- en regelgeving geldt voor alle rechtsgebieden (jurisdicties) 
waarin een organisatie actief is.
 

Voldoen aan wet- en regelgeving is van primair belang. NEN 

inventariseert daarom de wettelijke eisen en bespreekt in het 

MT compliance risico’s. NEN wordt hierbij ondersteund door een 

intern legal team. Dit team houdt zich bezig met compliance 

en intern juridisch advies. Bij compliance wordt vooral gekeken 
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naar bestaande en veranderende wet- en regelgeving en de 

consequenties voor NEN. Bij advies wordt vooral aandacht gegeven 

aan juridische vraagstukken die in de dagelijkse praktijk van de 

medewerkers een rol spelen, zoals het beoordelen of opstellen  

van contracten. Voor complexe zaken wordt extern juridisch  

advies ingewonnen. 

Ook in het kader van risicomanagement en de externe  

accountscontrole komt de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving aan de orde (accounting principles, verslaggevings-

regels en belastingwetten). 

6. Respecteren van internationale gedragsnomen
 

Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of  
de maatschappij voldoende wordt beschermd. Een organisatie 
behoort daarom zoveel mogelijk de internationale gedragsnormen 
te respecteren. 

NEN is lid van de internationale normalisatienetwerken ISO, IEC, 

CEN en CENELEC en daarmee gebonden aan de lidmaatschapsver-

plichtingen. Naleving hiervan wordt in geval van CEN en CENELEC 

beoordeeld door een onafhankelijke externe auditor. 

Ook informeert NEN belanghebbenden over hoe normen bijdragen 

aan de Duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals, 

SDGs) zoals die in VN verband zijn vastgesteld. 

7. Respecteren van de universele mensenrechten
 

Dit principe houdt in dat een organisatie de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens erkent, respecteert en waar mogelijk 
bevordert. Deze rechten gelden voor ieder mens op de wereld. 

NEN onderschrijft de universele mensenrechten.

 

‘ Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maat-
schappij voldoende wordt beschermd. Een organisatie behoort daarom 
zoveel mogelijk de internationale gedragsnormen te respecteren.’
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IDENTIFICEREN EN BETREKKEN 
VAN STAKEHOLDERS

Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed 
door de activiteiten en besluiten van een organisatie. Daarom 
hebben zij belang bij wat de organisatie doet en beslist en 
worden zij ook wel belanghebbenden genoemd. Het betrekken 
van stakeholders is belangrijk bij het implementeren van MVO. 
MVO betekent immers dat een organisatie verantwoordelijkheid 
neemt voor de effecten van zijn besluiten en activiteiten op de 
maatschappij en zijn stakeholders. Een organisatie heeft zijn 
stakeholders nodig om te bepalen welke effecten zij ondervinden, 
wat deze stakeholders van de organisatie verwachten en waaraan 
de organisatie dus aandacht behoort te geven.

11



12

NEN HEEFT EEN GROOT AANTAL STAKEHOLDERS

Medewerkers
Normalisatie is mensenwerk. NEN faciliteert medewerkers om 

gezond en en met plezier te werken. NEN bevordert en investeert 

in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. NEN Academy zorgt 

voor ontwikkeling en inspiratie en stimuleert medewerkers om te 

blijven leren. 

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers in  

overleg met de directie over organisatieontwikkeling en  

arbeidsvoorwaardenbeleid. 

In het kader van goed werkgeverschap heeft een interne 

werkgroep ‘NEN Aantrekkelijke werkgever’ geformuleerd wat NEN 

daaronder verstaat. In 2020 zullen in dat kader diverse projecten 

worden uitgevoerd. Het gaat dan om projecten op het gebied van 

mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, 

faciliteren om productief te zijn en werkplezier.  

Directie
De directie is belast met het goed besturen van de stichting op 

een dusdanige wijze dat het de doelstellingen van de stichting 

verwezenlijkt. Onder een goed bestuur wordt onder meer verstaan: 

rechtmatig en doelmatig bestuur en beheer van de stichting en 

een transparante inrichting van de bedrijfsvoering met risicobe-

heersingssystemen en interne controles. De directie richt zich bij 

de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting als 

maatschappelijke onderneming. De directie bepaalt met inacht-

neming van de adviesorganen het beleid van de stichting en  

heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding  

en bedrijfsvoering 

De directie van NEN bestaat uit twee directeuren, een algemeen 

directeur en een financieel directeur. De beide directeuren vormen  

het directieteam, waarbij de algemeen directeur als voorzitter van 

het directieteam optreedt. Beiden zijn statutair bestuurder van 

Stichting Koninklijk Normalisatie Instituut.

 
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie 

en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Drie leden 

van de Raad van Toezicht worden voorgedragen door de Stichting 

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) en drie leden door de 

nieuwe opgerichte stichting Nederlands Normalisatie Comité (NNC).

Raden van Advies
Er zijn twee Raden van Advies, één voor de NNC- en één voor de 

NEC-onderwerpen. Waar mogelijk treden zij als één raad op. 

De Raden van Advies hebben primair tot taak het gevraagd of 

ongevraagd adviseren van de directie over normalisatie-aangele-

genheden. Voor de juiste uitoefening van die taak overleggen zij 

als het nodig of gewenst is met de Raad van Toezicht. De Raden 

van Advies adviseren gevraagd en ongevraagd ook de Raad van 

Toezicht. De Raden van Advies willen bijdragen aan het bewerk-

stelligen van nationale, Europese en mondiale normalisatie, en het 

bevorderen van de invoering van normen.

De Raden van Advies – deze moeten nog worden samengesteld - 

vormen een gebalanceerde afspiegeling van verschillende soorten 

belanghebbenden voor de domeinen waarover zij de directie  

en Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Voorbeelden hiervan zijn organisaties en instellingen van 

producenten, gebruikers, handel, consumenten, wetenschap, 

keurinstellingen, overheids- en semioverheidsinstellingen, 

werkgevers en werknemers.

Beleidscommissieleden
Beleidscommissies verzorgen binnen het kader van de door de 

Raad van Toezicht vastgestelde strategie, de voorbereiding en 

de uitvoering van het normalisatiebeleid en het normalisatiepro-

gramma voor een bepaald beleidsterrein of voor bepaalde beleid-

sterreinen. Beleidscommissieleden worden benoemd door de Raad 

van Toezicht.
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Normcommissieleden
In de NEN-normcommissies zijn ruim 5.000 normcommissieleden 

actief. Dit zijn de experts die aan tafel zitten om onderling de 

afspraken te maken. Over het algemeen vertegenwoordigen zij 

een producent, leverancier, afnemer, de overheid of een branche-

vereniging. Zij staan in direct contact met de NEN-consultant. De 

normcommissieleden zijn de ambassadeurs van NEN. Binnen en 

buiten hun eigen organisatie.

Klanten
Normtoepassers kopen normen bij NEN of nemen een licentie op 

NEN Connect waarin zij hun normencollectie online beschikbaar 

hebben of ‘Werken met webtool’. NEN geeft ook trainingen om 

de toepassing van normen te vereenvoudigen. Normgebruikers, 

normkopers, licentiehouders en deelnemers aan trainingen noemen 

we onze klanten. Om onze klanten te informeren, versturen wij 

e-nieuwsbrieven en onze klantenservice zorgt ervoor dat de vragen 

van klanten worden beantwoord.

Docenten 
NEN-trainingen worden meestal gegeven door extern aangetrokken 

docenten. Een aantal van de docenten zijn ook normcommis-

sieleden. De informatie die tijdens de trainingen wordt overge-

dragen, komt dus dicht bij de bron vandaan. Voor NEN zijn de 

docenten belangrijke ambassadeurs. 

Overheid 
De Staat der Nederlanden  heeft NEN als nationaal normalisatie-

instituut aangewezen en heeft met NEN een overeenkomst over de 

wederzijdse verplichtingen. De overheid stelt wet- en regelgeving 

op. Hieraan wordt vaak via normalisatie invulling gegeven. De 

overheid zit vanuit ministeries, provincies en gemeenten ook 

regelmatig als belanghebbende aan tafel. De overheid neemt ook 

normen, normproducten en trainingen af. 

Leveranciers 
NEN heeft diverse leveranciers. We werken met geprefereerde 

partijen die qua visie en werkwijze goed bij die van NEN aansluiten. 

Bij voorkeur zoeken we leveranciers in de regio. 

Voor ons bedrijfsrestaurant, receptiediensten en schoonmaak huren 

wij via vaste partners zoveel mogelijk vaste krachten in. 

Omwonenden 
Het NEN-gebouw ligt met een aantal andere bedrijven aan de rand 

van een woonwijk in Delft Zuid. Wij vinden het belangrijk een goede 

relatie met de direct omwonenden te hebben. 

Delftse bedrijven 
NEN doet bij voorkeur zaken met lokale partners om zo een bijdrage 

te leveren aan de lokale economie.

Normalisatienetwerken 
NEN is het nationaal normalisatie-instituut en namens Nederland lid 

van alle Europese en mondiale normalisatienetwerken. NEN speelt 

een toonaangevende rol in: 

CEN European Committee for Standardization, CENELEC European 

Committee for Electrotechnical Standardization, ISO International 

Organization for Standardization en IEC International Electro-

technical Commission. 

Ook is NEN lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VsV) 

en MVO Nederland. NEN werkt samen met Normalisatie Kringen 

Nederland (NKN). 

Belanghebbenden in normalisatie
NEN informeert de Nederlandse belanghebbenden vroegtijdig over 

nieuwe normontwikkelingsprojecten en stimuleert een actieve 

Nederlandse deelname. Nederlandse belanghebbenden kunnen 

hierdoor hun (internationale) doelstellingen realiseren.
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ISO 26000 heeft alle onderwerpen die bijdragen aan het 
bevorderen van de sociale, ecologische en economische 
duurzaamheid (ook wel de people, planet, profit dimensies 
genoemd) in kaart gebracht. Hiertoe zijn zeven MVO-kernthema’s 
beschreven die elk één of meerdere MVO-onderwerpen bevatten. 
In totaal zijn er 37 MVO-onderwerpen.

DE ZEVEN MVO-KERNTHEMA’S

De zeven MVO-kernthema’s zijn van toepassing (relevant) voor elke organisatie en zijn:

1. Bestuur van de organisatie

2. Mensenrechten

3. Arbeidspraktijk

4. Het milieu

5. Eerlijk zakendoen

6. Klanten- en consumentenaangelegenheden

7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

1. Bestuur van de organisatie
NEN is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk. In de 

Statuten en het Huishoudelijk Regelement is de werkwijze verankerd. 

Vanuit onze visie en missie streeft NEN naar een grote maatschap-

pelijke impact. 

2. Mensenrechten
NEN respecteert de mensenrechten. 

3. Arbeidspraktijk
NEN zorgt in overleg met zijn medewerkers voor de meest passende 

condities en omstandigheden in het werk. Binnen NENAcademy zijn er 

mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. In het 

kader van duurzame inzetbaarheid bevordert NEN veilige en gezonde 

werkomstandigheden zodat de medewerkers fit aan de slag kunnen 

blijven gedurende hun hele loopbaan. De arbeidsvoorwaarden van 

NEN zijn vastgelegd in een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. 

NEN voert periodiek een onderzoek uit naar de betrokkenheid en 

inzet van medewerkers en hun beleving van de organisatie en het 

werk. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn input voor de dialoog 

tussen NEN en de medewerkers over het werk en de werkomstan-

digheden. In 2019 wordt de wijze van onderzoeken geëvalueerd en 

verbetervoorstellen gedaan. 

Er is een ruimte ingericht die gebruikt kan worden als stilteruimte en 

voor jonge moeders als kolfruimte. 

Ook wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd. Er is een kleedruimte 

en douche voor mensen die op de (sport)fiets naar het werk 
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komen en/of willen sporten. Het gebruik van deze kleedkamers is 

in de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn plannen om in 2020 de 

kleedkamers te verruimen en moderniseren. Gezond eten wordt 

gestimuleerd door het assortiment van het restaurant. Ook wordt aan 

medewerkers dagelijks een stuk fruit aangeboden. 

4. Milieu
Op het gebied van milieu is NEN al jaren actief bezig. NEN heeft de 

overeenkomst Delft Energieneutraal 2050 getekend. NEN zet stappen 

om het energieverbruik te verlagen. Hieronder volgt een opsomming 

hoe NEN bewust met milieuaspecten omgaat:

Groene energie

NEN heeft een contract voor energievoorziening uit duurzame bronnen.

Energiemonitoring

Het energieverbruik wordt continu gemonitord met behulp van een 

dashboard. Afwijkingen worden direct gesignaleerd en hierop wordt 

actie ondernomen. In de afgelopen tien jaar is het stroomverbruik 

meer dan gehalveerd. In 2020 zal er een bord worden geplaatst 

in de ontvangstruimte met informatie over hoeveel energie de 

zonnepanelen opleveren. 

Oplaadpalen

NEN beschikt over elf oplaadpunten voor elektrische auto’s. In 2019 

zijn er vier oplaadpalen bijgeplaatst. Er staan zes oplaadpalen op het 

parkeerterrein van NEN die (tegen betaling) gebruikt kunnen worden. 

Buiten kantoortijden zijn deze oplaadpalen ook beschikbaar voor 

omwonenden. Vijf oplaadpunten bevinden zich in de parkeergarage  

Er is een elektrische poolauto beschikbaar. 
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In 2019 zijn er 24 oplaadpunten voor elektrische fietsen in de fietsen-

stalling geplaatst. 

Licht 

Het pand is op alle vloeren, ook in de toiletten en vergaderruimten, 

voorzien van ledverlichting. Deze verlichting is weer voorzien van 

sensoren waardoor het licht alleen aangaat als er beweging wordt 

gedetecteerd. De sensoren zijn nu ook per sectie in te stellen. Dit 

geldt ook voor de lichtsterkte (lux) zodat het optimaal per ruimte en 

individu kan worden afgesteld. Bij het sluiten van het gebouw wordt 

de verlichting centraal uitgeschakeld. 

Fairtrade koffie 

De koffiemachines die op elke vloer staan, worden gevuld met Puro 

Coffee. Puro werkt samen met het World Land Trust om stukken 

regenwoud in Zuid-Amerika aan te kopen. Alle koffie met het Puro 

label is Fairtrade. Ook de bijproducten zoals thee, suikersticks en 

melk zijn van Puro en dus fairtrade. 

Printen en kopiëren 

Voor het printen en kopiëren wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 

Xerox Color Cubes. Dit zijn vaste inktblokken zonder cartridge. Dit 

betekent aanzienlijk minder gebruik van middelen en energie voor 

productie en transport. 

NEN streeft ernaar klanten zo veel mogelijk digitaal te bedienen en zo 

papier te besparen. 

Cateraar/Voedselverspilling 

Er is een overeenkomst voor de catering waarbij dagelijks gekookt 

wordt met duurzame, verse producten uit het seizoen, zoveel mogelijk 

biologisch. De cateraar levert een bijdrage aan het terugdringen van 

het aantal ingekochte mono-verpakkingen door de campagne ‘Say 

no to mono’. Met name ten aanzien van broodbeleg is de cateraar 

in staat gebleken het verpakkingsmateriaal sterk te reduceren. 

Broodbeleg wordt in bulkverpakking ingekocht en gepresenteerd in 

bijvoorbeeld glazen weckpotten. Samen met de cateraar is er een 

programma tegen voedselverspilling opgezet. Er wordt gewerkt met 

lunchvouchers in plaats van gedekte tafellunches. Bezoekers met 

een lunchvoucher bepalen zelf de hoeveelheid van en wat ze eten, 

waardoor er (vrijwel) geen eten wordt verspild. 

In 2017 is het bedrijfsrestaurant geheel vernieuwd, waarbij er 

energiezuiniger apparaten zijn geplaatst. 

In 2019 zijn er enkele milieumaatregelen genomen om de catering 

voor vergaderingen te verduurzamen. Er zijn nieuwe koffiemachines 

in het bedrijfsrestaurant geplaatst die aanzienlijk minder stroom 

verbruiken, met koffiekannen die de koffie langer warm houden. Ook 

zijn er koektrommeltjes geïntroduceerd, zodat er geen plastic op de 

schaaltjes hoeft te worden geplaatst. 

Afval 

Binnen het kantoor wordt het volgende afval gescheiden: papier, 

karton en glas. De kartonnen koffiebekers worden ingezameld en met 

het papier en karton afgevoerd om gerecycled te worden. 
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Het overige afval wordt door een gecontracteerde afvalverwerker voor 

ruim 93% gerecycled en nuttig hergebruikt. 

Wateropvang voor toiletten 

Het regenwater op het dak van het NEN-gebouw wordt opgevangen 

in speciale reservoirs. Vanuit deze reservoirs worden de toiletten 

doorgespoeld. Dit water is wat ‘grijs’ van kleur. 

In 2016 zijn de waterkranen in de toiletten vervangen door sensor-

kranen. Deze zorgen voor minder waterverbruik.

Zonnepanelen 

In 2018 zijn er zonnepanelen op het dak van NEN geplaatst en 

aangesloten op het energienetwerk van NEN. Dit heeft bijgedragen 

aan de vermindering in stroomverbruik. Deze zonnepanelen wekken 

een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met ruim een maand 

per jaar aan energiebehoefte van NEN. 

Videoconferencing

Met de herinrichting van de kantoorruimtes bestaat in enkele 

overlegzalen de mogelijkheid tot videoconferencing. Dit wordt verder 

uitgebreid naar andere vergaderzalen. 

5. Eerlijk zaken doen
NEN maakt heldere afspraken met klanten. Tussen leden van 

normcommissies en met de secretaris worden afspraken gemaakt 

door middel van een commissieplan. Informatie over de aanschaf van 

normen is te vinden op de website van NEN.  

6. Klant- en consumentenaangelegenheden 
Voor NEN is klantgerichtheid en inspelen op de behoeften van 

onze klanten belangrijk. NEN’s strategie stelt dat het leveren van 

klantwaarde van primair belang is. 

Klantenservice 

De missie van NEN is (het vergroten van) klantenbinding. Daarvoor is 

het belangrijk zoveel mogelijk waardevolle klantcontacten te creëren 

en deze goed te benutten.

Klanttevredenheid is een voorwaarde voor klantenbinding. Klanttevre-

denheid is geen verantwoordelijkheid van klantenservice alleen. Het is 

een NEN-brede verantwoordelijkheid waarvoor een heldere visie met 

bijbehorende klantcontactstrategie nodig is.
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NEN Klantenservice werkt met een systeem waarin de vragen van 

klanten worden genoteerd en gemonitord (kunnen worden) hoe de 

afhandeling verloopt.

Klanttevredenheid wordt continue gemeten waarbij na elk 

‘klantcontact’ (aankoop norm/product, bijwonen NC vergadering) 

direct een aantal vragen wordt gesteld waaronder NPS gerelateerde 

vragen; dit vormt input voor verbeteracties. Per klant vindt dit 

maximaal drie keer per jaar plaats.

Klachtenafhandeling 

Klanten kunnen een klacht via de website indienen. Door op de link 

‘klacht indienen’ in de footer te klikken, verschijnt een formulier 

waarop de klant een klacht kan noteren. De klacht komt op een 

centraal punt hiervoor binnen. Hier wordt gekeken wie de proces-

eigenaar is van het proces waarover de klacht gaat. De klacht 

wordt geregistreerd en in behandeling genomen. De indiener wordt 

geïnformeerd over de voortgang van de klachtafhandeling, waar nodig 

betrokken en uiteindelijk over het resultaat geïnformeerd. 

Voorlichting over normen en toepassing 

NEN vindt het zijn maatschappelijke taak om adequate voorlichting 

te geven over onderwerpen waarvoor nomen en richtlijnen bestaan 

of worden ontwikkeld; het is zelfs een wettelijke verplichting. Dit 

gebeurt door diverse middelen en kanalen in te zetten, zoals de media 

(persberichten en artikelen), publicatie op de website, het organiseren 

van bijeenkomsten, het verspreiden van foldermateriaal en het relatie-

magazine etc. 

Inclusiviteit

Samen met Europese collega normalisatie-instituten heeft NEN in 

2019 de ‘Declaration for gender responsive standards and standards 

development’ getekend. Dit is een initiatief van UNECE (United Nations 

Economic Commission for Europe) en beoogt dat het normalisatie-

proces, de inhoud van normen en normalisatie instituten in gelijke 

mate inclusief worden voor mannen en vrouwen. In 2020 wordt 

concretere invulling gegeven aan deze verklaring. 

Privacy 

Met de invoering van de AVG heeft NEN het beleid ten aanzien van 

privacy waar nodig aangescherpt. Relaties van NEN zijn hierover 

geïnformeerd. De medewerkers zijn op de hoogte gesteld van het 

beleid ten aanzien van privacy en wanneer er sprake zou kunnen  

zijn van een datalek. NEN is niet verplicht om een functionaris  

voor de gegevensbescherming aan te stellen, maar wel zijn de 

taken van deze functie belegd bij personen. Ook is er een Privacy 

coördinator aangesteld. 
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7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap 

NEN is één van de founders van Werkwaardig 

Werkwaardig is een zakelijk platform voor werkgevers in de regio Delft 

om te bespreken hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen worden geholpen en te leren van elkaars ervaringen. 

NEN is ook founder van De Delftse Uitdaging 

NEN participeert actief door middel van realisaties en bemiddeling van 

matches, projectgroepen om te komen tot samenwerking en het geven 

van advies.

The Green Village

NEN heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de 

Green Village in Delft. Green Village is een field lab waar innovatieve 

technologieën worden beproefd om de transitie naar een duurzame 

samenleving te versnellen.

19
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INTEGRATIE VAN MVO BINNEN DE ORGANISATIE

De verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot MVO 

zijn in beweging en worden hoger. Steeds meer organisaties willen 

proactief hiermee aan de slag. NEN wil hierop inspelen en zelf ook 

aan de veranderende verwachtingen van de maatschappij voldoen. 

NEN ziet MVO dus als een proces en niet als een eindpunt. Sinds 

2015 wordt er een zelfverklaring opgesteld en wordt deze periodiek 

bijgesteld. Het accent van de eerste zelfverklaring in 2015 lag op 

de inventarisatie van de activiteiten die NEN zowel extern als intern 

doet met betrekking tot MVO. In de hierop volgende zelfverklaringen 

zijn de vorderingen in kaart gebracht. Voor 2020 is een grondiger 

herziening voorzien. NEN zet in op continue verbetering en neemt 

nieuwe doelstellingen op in het jaarlijkse operationele plan. 

NEN werkt aan maatschappelijke relevantie en impact. Inherent aan 

het werken bij NEN is de motivatie om maatschappelijke impact 

te hebben. Het maatschappelijk bewustzijn onder medewerkers 

is groot. MVO-beleid ten aanzien van de eigen organisatie is dan 

ook belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Onder de 

vlag van NENAcademy worden programma’s aangeboden voor de 

verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden die van belang 

zijn in het werken bij NEN. Ook worden sessies georganiseerd ter 

inspiratie en voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Duurzame 

inzetbaarheid gaat over blijven leren en ontwikkelen, maar ook 

over een gezonde werk- en levensstijl en over inzet en betrok-

kenheid bij het werk. NEN heeft een quick scan geïntroduceerd die 

medewerkers kunnen gebruiken als een toets op de persoonlijke 

duurzame inzetbaarheid en bevordert dat medewerkers en leiding-

gevenden daarover met elkaar in gesprek gaan. Ook worden bijeen-

komsten georganiseerd voor leidinggevenden en medewerkers over 

gezondheid, vitaliteit en (preventie van) verzuim. 
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INTEGRATIE VAN MVO BINNEN DE ORGANISATIE BRONNEN

Bronnen  

Jaarverslag

Jaarrekening

Privacy beleid (niet openbaar document)

NEN Privacy verklaring (wel openbaar)

Declaration of Gender Responsive Standards and  

Standards Development

Nieuwsbrieven

NEN Magazine 

Social media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn,  

Youtube, via www.nen.nl)

Formulier om een klacht in te dienen

https://www.nen.nl/Privacy-1/Privacyverklaring.htm
https://vimeo.com/355276641
https://vimeo.com/355276641
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Aanmelden-gratis-Emailnieuwsbrieven.htm
https://www.nen.nl/nenmagazine
https://twitter.com/NEN_nl
https://www.facebook.com/NEN.Standards/
https://www.instagram.com/nen_nl/
https://www.linkedin.com/company/nen
https://www.youtube.com/NENonTube
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ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000:2010
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ORGANISATIES

Femke Aarts,

Financieel directeur NEN

Ondergetekenden, de heer Rik van Terwisga (Algemeen directeur NEN) en  

mevrouw Femke Aarts (Financieel directeur NEN) 

Verklaren NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties

toe te passen bij NEN en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het

proces beschreven in NPR 9026+C1:2012.

De Organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen

en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring

wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.

De Organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van  

de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op  

de volgende gebieden:

1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.

2. Identificeren en betrekken van stakeholders.

3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.

4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.nen.nl

Naam organisatie NEN

Locatie Delft, Nederland

Straat en huisnummer Vlinderweg 6

Postcode en plaats  2623 AX Delft

Handtekeningen  Delft, 28 augustus 2019

Rik van Terwisga,

Algemeen directeur NEN
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NEN

Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
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www.nen.nl


