
“Wij zijn al heel lang actief als 
 Nederlands Normalisatie-instituut 
op zeer uiteenlopende gebieden,” 
 aldus Jeannette Hofman-Züter. 
“Denk bijvoorbeeld aan veiligheid 
op het gebied van voedsel, speelgoed, 
 milieu en productieprocessen. Het 
begon ruim honderd jaar geleden met 
een norm over klinknagels; de vol-
gende norm ging over het tuitje van 
een  fluitketel. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of er zijn afspraken over.”

Wat is de toegevoegde waarde 
van NEN?
“Normen zorgen voor stroomlijning, 
belangrijk binnen de energietransi-
tie. Van bijvoorbeeld nieuwe tech-
nieken of brandstoffen wil je weten 
of ze veilig toepasbaar zijn en hoe 
je ze kunt inpassen in de bestaande 
infrastructuur. Wij zorgen voor de 
juiste borging ervan. Daarnaast is 
normalisatie belangrijk bij innovatie. 
We helpen bijvoorbeeld bedrijven die 
innovatieve technieken ontwikkelen 
bij een snelle marktintroductie. Het 
consumentenvertrouwen stijgt als je 
kunt aantonen dat aan breed gedra-
gen afspraken is voldaan. Dat vind 
ik een spannend vraagstuk, omdat je 
dan bovenop de laatste ontwikkelin-

gen zit. Ook daarin treden we op als 
katalysator.”

Waaruit bestaan energie-
normen?
“Ze gaan onder meer over de kwali-
teit van brandstoffen en het testen 
hiervan, over de benodigde infra-
structuur van energiewinning tot 
energieverbruik (‘put tot pit’) en over 
verbetering van energieprestaties. 
Wij faciliteren en zorgen ervoor dat 
(internationale) afspraken tot stand 
komen en worden geïmplementeerd. 
Toepassing van normen is in begin-
sel vrijwillig. We houden normen 
regel matig tegen het licht. Al was het 
 alleen maar om ze te toetsen aan de 
voortschrijdende stand van de tech-
niek.”

Voorbeelden uit de praktijk?
“We hebben tal van afspraken ge-
maakt op het gebied van biobrand-
stof. Op steeds meer plekken kun je 
een mengsel tanken van reguliere 
en biobrandstof. Je wilt weten of dit 
op de goede manier gebeurt, vol-
gens de juiste percentages, zodat het 
bijvoorbeeld geen nadelige gevol-
gen heeft voor de automotor. Deze 
 afspraken zijn in normen vastgelegd. 

De  labeling aan de pomp wordt ook 
 Europees eenduidig; het resultaat 
van normalisatie. 

“Algemeen erkend uitgangspunt voor 
een succesvolle energietransitie is 
dat we de omvang van het energie-
verbruik substantieel reduceren. In 
internationaal verband maken we af-
spraken over een aanpak  hoe bedrij-
ven dit het beste kunnen realiseren. 
Zo zijn instrumenten ontwikkeld en 
in normen vastgelegd voor het boven 
tafel krijgen van energiebesparende 
maatregelen, de energie-audit, en 
voor een energie-efficiënte bedrijfs-
voering. Naast het bespoedigen van 
de energietransitie wordt met deze 
aanpak een aanzienlijke kosten-
reductie voor het bedrijfsleven gerea-
liseerd. Met de kennis en ervaring 
op het gebied van normalisatie in 
de volle breedte en het wereldwijde 
(kennis)netwerk zijn wij de perfecte 
 partner in de transitie naar een duur-
zame energievoorziening.”
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Voor de energietransitie zitten zeer diverse  partijen aan tafel om 
afspraken te maken. Over producten, processen en diensten. Deze 
afspraken worden vaak vastgelegd in normen; dagelijks werk voor 
NEN. De komende jaren vormen  normen belangrijke instrumenten 
om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

NEN versnelt transitie naar duurzame energie
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