
Fase van experimenteren 
naar versnellen

Circulair denken, 
circulair doen: 
Dé nieuwe norm

Fase van versnellen naar 
zichtbare verandering

Fase van zichtbare verandering 
naar institutionaliseren

Fase van institutionaliseren 
naar stabiliseren

Waarom een Circulaire Economie?

De Circulaire Economie gaat uit van het 
gebruik van materialen in kringlopen 
zonder einde. Producten en de materia-
len waaruit zij bestaan, worden langer en 
steeds opnieuw gebruikt. Zo zijn er  
minder primaire grondstoffen nodig dan 
in een lineaire economie. Daarmee vormt  
circulair denken en doen een middel om 
schaarste van grondstoffen tegen te 
gaan. En om de druk op het milieu door 
afval te verminderen. 

Hoe draagt NEN bij?

Ook in een Circulaire Economie willen we zekerheid 
over de kwaliteit en de veiligheid van processen, 
diensten en producten. We willen met elkaar 
bijvoorbeeld dat een innovatief product van 
gerecyclede kunststof net zo goed presteert. Dit 
geeft vertrouwen in nieuwe werkwijzen. Het 
verankeren van circulair denken en doen in het 
economische systeem, vraagt om nieuwe afspraken. 
De standaarden en normen die bij NEN ontwikkeld 
worden geven daar invulling aan. Hiermee werken 
we aan een gelijk speelveld voor alle partijen.

Werken aan afspraken voor een Circulaire 
Economie

Overheid, bedrijven en branches, de gevestigde orde 
én innovatieve nieuwkomers worden door NEN bij 
elkaar gebracht om tot afspraken te komen. In een 
neutrale omgeving, zoals een platform, commissie of 
werkgroep, waarbij NEN als spil in het proces 
functioneert. Door van elkaar te leren, komen we tot 
oplossingen die zonder open en transparante samen-
werking niet mogelijk zouden zijn. En zijn we 
gezamenlijk in staat tot het nemen van grotere, gerichte 
stappen naar een Circulaire Economie. 
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Circulaire Economie

Vorming van ambities en agenda's 
voor de Circulaire Economie 2050203020232019

• Uitvoeringstermijn uitvoeringsprogramma
   (2019-2023)

• Stand van CE doelen (2030):
   50% minder gebruik van
   primaire grondstoffen
• 50% CO2 reductie

• Gebruik van bio-based 
   bouwmaterialen verdubbeld
   (2050)
• Alle kunststoffen volledig
   hernieuwbaar (2050)

• 50% van alle plastic wordt
   gerecycled (2030)

• Roadmap: EU Product Policy 
   Framework contributing to the
   Circular Economy (verw. 2019) 
• Verbod op single use plastics
   (verwacht)

• Bereiken van SDG's (2030)

• Werken aan kaderstellende
   en richtinggevende, breed
   (nationale) gedragen (werk)
   afspraken

• Circulair ís de nieuwe norm

NEN ontwikkelingen

• Oplevering normalisatie-
   agenda (2017)
• Start NEN-brede
   programma-aanpak CE
   (2018)

Mondiale ontwikkelingen

• Sustainable Development
   Goals (SDG's) (2015)

• Start mondiale ISO/TC 323
   'Circular Economy' (2019)

Mondiale ontwikkelingen

• EU Action plan for the
   Circular Economy (2015)
• Ontwikkeling Ecodesign
   normenreeks (v.a. 2015)

Europese ontwikkelingen

Europese ontwikkelingen

Nationale ontwikkelingen

Werkzaamheden NEN

• Rapport Normen en Certificaten als
   stimulans voor de CE (2016 - 2017)

• Actieve, zichtbare
   positie
• Toegevoegde waarde
   van standaardisatie in
   de transitie naar CE
   helder

NEN ontwikkelingen

NEN strategie

Mondiale ambities

• The World In 2050?

Mondiale ambities

Europese ambities • EU klimaatvisie: A clean
   planet for all (2050)

Europese ambities

Nationale ambities

Nationale ambities

NEN strategie

• Volgen van ontwikkelingen
• Ondertekening grond-
   stoffenakkoord (2017)

NEN strategie

• Nationale transitie-agenda's
   (2018)
• Grondstoffenakkoord (2017)
• Rijksbreed programma CE
   (2016)

Nationale ontwikkelingen

• Actieteams, projecten, korte &
   dynamische trajecten, (pré) normatief

• Verdergaande normalisatie o.b.v.
   kaderstellende afspraken
• Meer Europese en mondiale opschaling

• CE is een standaard
   onderdeel van alle
   normalisatie activiteiten

Werkzaamheden NEN
Werkzaamheden NEN

Werkzaamheden NEN

• Normalisatie is een bekende
   stap in de opschaling van
   circulaire innovaties
• Inrichting van vastere
   structuren zoals norm-
   commissies

NEN ambities

• Kaderstelling gereed, einde
   NEN programma CE (2030)
• Partijen weten ons te vinden
   en kennen onze rol & 
   toegevoegde waarde

NEN strategie

• Circulair heeft een
   basisplaats in normalisatie
   (vanaf 2030)

NEN ambities


