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OVER NEN

Over normalisatie

Normalisatie is een strategisch instrument om te

komen tot breed gedragen afspraken die 

innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en

internationale handel mogelijk maken.

‘De wereld op één lijn’

Over NEN

Het Nederlands Normalisatie Instituut NEN 

verbindt nationaal en internationaal

belanghebbende partijen, helpt hen te komen tot 

breed gedragen afspraken, en begeleidt de 

implementatie daarvan.

‘NEN, afspraken voor een betere wereld’



NORMEN 

• Vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Het zijn 

geen wetten, maar ‘best practices’

• Duidelijkheid voor marktpartijen 

• Vertrouwen in producten, diensten of organisaties

• Dagen de maatschappij uit te innoveren

• Normen worden opgesteld door deskundigen

NEN: Nederlands Normalisatie Instituut3



400 176 Kwaliteitsmanagement

Scope
Normen en richtlijnen op het gebied van generieke kwaliteitsmanagementsystemen

Doelstelling
De missie van de normcommissie is om de normen voor kwaliteitsmanagement zodanig in te 
richten dat de BV Nederland haar doelstellingen beter kan behalen.

De normcommissie kwaliteitsmanagement heeft tot doel de belangen te behartigen vanuit 
Nederland naar ISO/TC 176 zodat de resulterende normen en afspraken kunnen rekenen op 
een zo groot mogelijk draagvlak in Nederland. Dit is belangrijk opdat zoveel organisaties er 
hun voordeel mee kunnen en zullen doen zodat Nederlandse organisaties beter gaan 
functioneren. Dit wordt ook duidelijk in de visie van ISO/TC 176: 'Creating and supporting
quality management system standards the world wants'.



HOE ZIET DE LINK NAAR ANDERE GROEPEN ER UIT?
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Commissie – rollen
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Hoe zit de ontwikkeling van ISO 9001 in elkaar?

Rol NEN ISO

Normcommissie (400 176) Technical Committee (ISO/TC 176)

Voorzitter Noud van Roermund (LvNL) Jeffrey Hunt (Canada)

Secretaris Ortwin Costenoble (NEN) Mark Schuessler (CSS)

Jose Alcorta (ISO)

Leden met 

stemrecht

AVR, ENGIE, Idema, KIWA, Lloyd’s, 

Defensie, NL-Ingenieurs, Tracoin

Delegaties (belangrijke zijn UK, US, CA, 

AU, DE, FR, BR)

Quality systems (SC2)

Paul Simpson (UK)

Charles Corrie (BSI)

Delegates 



NPR 9021

• Ontwerptekst geaccepteerd door normcommissie en verder uitgewerkt door werkgroep

• Ligt nu voor om binnenkort officieel als ontwerp gepubliceerd te worden

• Commentaar direct naar NEN of via normontwerpen.nen.nl



En verder …

Platform Managementsystemen

Check de ISO/TC 176 website !

https://committee.iso.org/home/tc176
http://www.nen.nl/hls



