Normen als stimulans voor Groene Groei & Circulaire Economie
Op 14 oktober jl. heeft NEN een presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst
'Netwerkbijeenkomst Keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval' over
normalisatie en de link met circulaire economie in de zorg. Voorafgaand aan
de presentatie vond terugkoppeling plaats over de verschillende projecten
binnen het programma. Als rode draad valt op dat samenwerking binnen de
keten van belang is. Dit sluit goed aan bij normalisatie en het traject dat NEN is
gestart op het gebied van circulaire economie.
NEN & normalisatie
De presentatie start met een korte introductie over wat NEN is en wat normalisatie
inhoudt. Voor informatie: https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Wat-isnormalisatie.htm
NEN & circulaire economie
Circulaire economie is een prioriteit in het Europese en nationale overheidsbeleid.
Op landelijk niveau wordt op dit moment gewerkt aan een Rijksbreed programma
Circulaire Economie. Op verzoek van het Rijk onderzoekt NEN de rol van normen in
een circulaire economie.
Welke rol spelen normen in concrete situaties waarin bedrijven circulaire producten
op de markt willen brengen? Op verzoek van het Rijk heeft NEN dit voor een achttal
cases onderzocht. Voor meer informatie:
https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Circulaire-economie.htm.
Circulaire economie & zorg
Naar aanleiding van het onderzoek en de sectoren die hierbij betrokken zijn, is de
vraag: Waar blijft de zorg? NEN is in 2016 gestart om ook binnen deze sector te
verkennen of er mogelijkheden zijn om de zorg tijdig aan te laten sluiten. Uit de
deskresearch en gesprekken met een aantal stakeholders blijkt dat er één Green
Deal is, daarnaast zijn er vele andere initiatieven. De indruk is dat alle
partijen/experts zeer betrokken zijn. Maar hoe nu verder? Het is tijd voor opschaling,
om samen te werken in de keten en gebruik te maken van elkaars kennis en
ervaringen. Ook is er zowel op Europees (CEN) als mondiaal niveau (ISO) beweging
op het gebied van circulaire economie.
Deze presentatie was een eerste kennismaking met deelnemers van het
keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval. NEN is voornemens om eind 2016/begin
2017 een workshop over mogelijkheden/opschaling te organiseren. Experts zijn zeer
welkom om hieraan deel te nemen. Doelstelling is om te kijken naar mogelijkheden
om ‘op te schalen’, aan te haken bij internationale normalisatie initiatieven (met
name Europa is zeer actief). Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag waar
partijen tegen- aan lopen. Ideeën/meedenken: zeer welkom! Partijen kunnen hiertoe
contact opnemen met NEN.
Naar aanleiding van de presentatie wordt aan NEN meegegeven dat er weliswaar
één Green deal is binnen de zorg, maar dat dit wel één van de meest uitgebreide en
veelomvattende is. NEN neemt dit punt mee in het vervolg.
Informatie & contact
Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn
(Saliha.lalout@nen.nl; 015 2 690 431).
Geïnteresseerden in deelname aan de workshop kunnen ook hun interesse bij
bovengenoemde contactpersoon kenbaar maken. Zij ontvangen vervolgens een uitnodiging,
zodra de workshop is gepland.

