Handleiding NEN Connect
NEN Connect biedt toegang tot de Nederlandse en in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen, tot
NEN-praktijkgidsen en de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen.
Voor normen, ook wel standaarden genoemd, geldt het volgende:
 Normen zijn vrijwillige afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces. Het zijn geen wetten,
maar ‘best practices’
 Ze bieden duidelijkheid voor marktpartijen (heldere definities, duidelijke eisen en methoden)
 Zorgen voor vertrouwen in producten, diensten of organisaties (die voldoen aan de normen)
 Dagen de maatschappij uit te innoveren
 Stimuleren de marktacceptatie van innovaties
 Normen worden opgesteld door deskundigen en bevatten daardoor de state-of-the-art kennis
Normalisatie is het proces om tot een norm te komen op nationaal, Europees of mondiaal niveau
Het Nederlands Normalisatie Instituut NEN zorgt ervoor dat normen tot stand komen en dat alle stakeholders via
deelname in normcommissies invloed kunnen uitoefenen op deze totstandkoming.
De toepassing van de meeste normen is in principe vrijwillig. Maar het kan ook zijn dat normen verplicht zijn. Dat
geldt o.a. voor normen waar in wet- en regelgeving naar wordt verwezen, zoals het Bouwbesluit en de
Machinerichtlijn. Certificering is de manier om te laten zien dat een product, dienst of organisatie voldoet aan de
norm. Zonder te voldoen aan de norm (zonder certificering) is een fabrikant of leverancier strafbaar indien een norm
past binnen het wettelijk kader. Het voldoen aan de normen en dat ook aantonen en zichtbaar maken zorgt in alle
gevallen (dus ook buiten de wettelijke kaders) voor vertrouwen en zekerheid bij leveranciers, afnemers en andere
stakeholders.
Voor Nederland zijn de volgende normen van toepassing:
- Nederlandse normen met de aanduiding:
- Europese normen van CEN-CENELEC met de aanduiding:
- Internationale normen van ISO die door CEN-CENELEC zijn overgenomen:
- Internationale normen van ISO die door CEN-CENELEC zijn overgenomen:
- Internationale normen van IEC die door CEN-CENELEC zijn overgenomen:
- Internationale normen van ISO die alleen door NEN zijn overgenomen:
- Internationale normen van IEC die alleen door NEN zijn overgenomen:
- Nederlandse HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector (HKZ ) met de aanduiding:
- Bescherming Tegen Gevaarlijke Stoffen

NEN-XXXX
NEN-EN-XXXX
NEN-EN-ISO-XXXX
NEN-EN-ISO-XXXX
NEN-EN-IEC-XXXX
NEN-ISO-XXXX
NEN-IEC-XXXX
HKZ-XXX
PGS - reeks

Al deze normen zijn opgenomen in NEN Connect. Daarnaast bevat NEN Connect ook normen en normproducten van
andere nationale normalisatie instituten, zoals ASTM, DIN en BSI. Deze normen zijn niet van toepassing in Nederland
maar bevatten wellicht wel interessante state-of-the-art kennis of methoden.
LET OP!
Naast wettelijke eisen (zie hierna) en deze normen zijn er ook vaak sectorspecifieke normen van toepassing. Het
voert hier te ver om daar een overzicht van te bieden. Via deze uitgebreide zoektool kun je echter wel via een
gestructureerd stappenplan heel systematisch zoeken naar alle normen:
https://nennovationfunnel.nl/home/searchtool/

Zoeken in NEN Connect
De zoekmachine van NEN Connect zoekt standaard op basis van een ‘Google’-achtige zoekopdracht voor het woord
dat ingevoerd is in het zoekveld. Het normnummer, titel, samenvatting en de volledige tekst van de normen
worden doorzocht. De zoekresultaten worden gesorteerd op relevantie (zoals bij Google-zoekopdrachten), maar
kunnen ook worden gesorteerd op normnummer. De zoekmachine indexeert alleen hele woorden. Dit betekent dat
u niet op symbolen kunt zoeken. Daarnaast zijn de zoekresultaten niet hoofdlettergevoelig.
Door het vinkje naast ‘Alles’ aan te klikken in de zoekbalk kunt u een zoekopdracht uitvoeren op alleen
normnummer, ICS-code, normcommissie of technische commissie. Voor zoeken op ICS-code zie hierna.

Geavanceerde zoekopdrachten
Daarnaast is het mogelijk om geavanceerd te zoeken. Hieronder geven wij de verschillende mogelijkheden voor
uitgebreid zoeken, met voorbeelden.
Naar meer dan één woord
Zoeken naar meer dan één woord kan door alle woorden in te voeren in het zoekveld. Het zoekresultaat bevat dan
normen waarin al deze woorden voorkomen. U kunt ook AND gebruiken.
Vb: olie AND gas
alle normen waarin zowel het woord ‘olie’ als het woord ‘gas’ voorkomt. Woorden als ‘gasolie’ worden
niet gevonden.
Naar een zoekwoord of zinsnede
Zoeken op een zinsnede kan door deze tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen.
Vb: “olie en gas”
Alle normen waarin de zinsnede ‘olie en gas’ voorkomt.
Naar één van de zoekwoorden
Als u een zoekresultaat wilt met het ene of het andere woord, gebruik dan OR tussen de zoekwoorden. In plaats van
OR kunt u ook het symbool || gebruiken.
Vb: olie OR gas
olie || gas
Alle normen waarin het woord ‘olie’ en/of ‘gas’ voorkomt
Zonder een bepaald zoekwoord
Als u een zoekresultaat wilt waarin een bepaald woord niet voorkomt, gebruik dan NOT. In plaats van NOT kunt u
ook het symbool ! of + en – gebruiken.
Vb: olie NOT gas
olie !gas
+olie –gas
Alle normen waarin het woord ‘olie’ maar niet het woord ‘gas’ voorkomt.
Met een groepering in de zoekopdracht
U kunt binnen uw zoekopdracht een groepering aanbrengen door ( ) te gebruiken.
Vb: (olie OR gas) AND pijp
Normen met bijv. ‘olie’ en ‘pijp’ of ‘gas’ en ‘pijp’ worden gevonden. Normen met bijv. ‘gasoliepijp’ of ‘vergaste
bitumen pijp’ worden niet gevonden.

Met een wildcard
U kunt wildcards gebruiken in uw zoekopdracht: ? voor één karakter en * voor een of meer karakters.
Vb. pij? pij*
Normen met bijv. pijl en pijp.
Normen met bijv. pijl, pijlen, pijp en pijpleiding.
Fuzzy
De zoekmachine kan ook resultaten geven met spellingvarianten (fuzzy search). Plaats hiervoor het symbool ~ achter
een zoekwoord.
Vb. rood~
Normen met bijv. ‘lood’, ‘jood’ of ‘room’ maar ook ‘rood’.
Zoektips

Selecteer de relevante normen voor Nederland
Voor het vinden van de relevante set normen voor Nederland, klik bij herkomst de volgende vakjes aan (zie ook de
inleiding van deze handleiding). Dit is in te stellen bij het verfijnen van een zoekresultaat, het zoekfilter kan
vervolgens worden opgeslagen. Vink bij de status alleen de actuele normen aan. Vink wel alle typen aan (norm,
praktijkgids, externe tool).
Voor Nederland zijn de volgende normen van
toepassing:
- Nederlandse normen met de
aanduiding:
NEN-XXXX
- Europese normen van CEN-CENELEC
met de aanduiding:
NEN-EN-XXXX
- Internationale normen van ISO die door
CEN-CENELEC zijn overgenomen:
NEN-EN-ISO-XXXX
- Internationale normen van ISO die door
CEN-CENELEC zijn overgenomen:
NEN-EN-ISO-XXXX
- Internationale normen van IEC die door
CEN-CENELEC zijn overgenomen:
NEN-EN-IEC-XXXX
- Internationale normen van ISO die
alleen door NEN zijn overgenomen:
NEN-ISO-XXXX
- Internationale normen van IEC die
alleen door NEN zijn overgenomen:
NEN-IEC-XXXX
- Nederlandse HKZ-normen met de
aanduiding:
HKZ-XXX
- Bescherming Tegen Gevaarlijke Stoffen
PGS - reeks
Daarnaast bevat NEN Connect ook normen en
normproducten van andere nationale
normalisatie instituten, zoals ASTM, DIN en BSI.
Deze normen zijn niet van toepassing in
Nederland maar bevatten wellicht wel
interessante state-of-the-art kennis of
methoden.

Snel een lijst met relevante normen
Een handige manier om snel relevante normen op een rij te zetten is door:
- te zoeken op zoekwoord (volgens de standaardinstelling)
- door te zoeken met meer dan één zoekwoord (gebruik van AND)
- door exact te zoeken met een woordcombinatie tussen aanhalingstekens
LET OP: pas de instellingen bij herkomst van de normen aan (zie hiervoor) en klik ook altijd alle typen aan (dus
inclusief praktijkgidsen)

Zoeken met meer dan één zoekwoord
Zoeken met één zoekwoord levert vaak een groot aantal resultaten op. In onderstaande voorbeeld gaat het om 295
resultaten.

Om het zoekresultaat te verkleinen en te verbeteren is het zoeken op meer dan één zoekwoord een goede
mogelijkheid.
Zoeken op de combinatie van afschermingen AND voedingsspanning levert een veel beter en gerichter resultaat op.
In dit geval 13 resultaten met een aantal nuttige praktijkgidsen.
Denk dus goed na over de te gebruiken zoektermen!

Zoeken met een woordcombinatie tussen aanhalingstekens
Door te zoeken op een woordcombinatie zoals “olie en gas” vindt je alle normen waarin deze woordcombinatie
voortkomt.

Klik vervolgens een relevante norm uit het zoekresultaat aan
Onder het kopje extra informatie staat:
- Nummer van de normcommissie (NEN)
- Gegevens van de Technical Committee van CEN of van ISO of IEC
- ICS-codes
Door te klikken op deze aspecten kan verder worden gezocht.
Voor concreet verder zoeken op een thema of technologie zijn de ICS-codes zeer geschikt.
Klikken op ICS-code 27.075 (Waterstoftechnologie) levert een lijst op met alle relevante normen op dit gebied die
van toepassing zijn in Nederland (LET OP: de instellingen van herkomst (zie hiervoor)

Zoeken op ICS-code
Direct zoeken op ICS-code kan ook en is in veel gevallen ook te aan te raden.
Klik in de zoekbalk op ICS-code en klik vervolgens door naar de lijst met ICS-codes (2-Digit).

Vervolgens kan worden doorgeklikt naar subcategorieën. Vaak is het nodig om meerdere ICS-codes te zoeken. Op
een elektrisch voertuig dat wordt aangedreven met waterstoftechnologie in combinatie met een brandstofcel zijn 3
verschillende ICS-codes van toepassing.
Een goede zoektocht naar de relevante ICS-codes is dus van belang. Dat kan via zoeken in de lijst of – zoals eerder
aangegeven – door eerst te zoeken met één zoekterm of meerdere zoektermen.
Denk van tevoren goed na over de onderwerpen waarop je wil zoeken in de lijst met ICS-codes.

Hieronder het voorbeeld voor productietechniek.

ICS-code 27.075 ‘waterstoftechnologie’is terug te vinden onder 27 Energie- En Warmte Overdrachttechnieken

Zoeken op ICS-code 27.075 levert de volgende resultaten op.

Zoeken in normen naar referenties
In iedere norm is standaard een lijst met normatieve referenties opgenomen. Door een norm te openen (te
downloaden) kunnen via deze lijst ook andere relevante normen worden gevonden.
Zie onderstaand voorbeeld.

Verwijzing naar wetgeving
In NEN Connect is – indien aan de orde – een verwijzing opgenomen naar relevante wet- en regelgeving. Zoals bij de
NPR 9998 die verwijst naar beleidsregels voor het aardbeving bestendig bouwen.

Vervolgens kan worden doorgeklikt naar de verschillende artikelen

Praktijkgidsen: handige overzichten
LET OP: klik bij de typen altijd ook de optie praktijkgidsen aan!
Praktijkgidsen zoals de verschillende UIT-publicaties bieden de relevante informatie en handige normoverzichten
voor personen en functionarissen die in de praktijk met normen aan de slag gaan.

Standaardpakketten
NEN biedt ook per vakgebied verschillende standaardpakketten op maat. Bijvoorbeeld een elektrotechniekpakket of
een brandbeveiligingspakket. Gebruikers hoeven dus niet zelf een pakket samen te stellen, dit heeft NEN al voor u
gedaan. Wij zorgen er ook voor dat altijd de juiste normen erin zitten.
Opmerking: voor studenten aan hogescholen zijn deze pakketten en de normen die daar onderdeel van uitmaken
gratis toegankelijk. Voor universiteiten is dat niet altijd het geval. Bedrijven en andere organisaties betalen altijd
voor normen en normpakketten. Voor alle partijen geldt dat voor het snel op een rij zetten van de relevante normen
deze standaardpakketten heel waardevol zijn.
Hierna een overzicht van de pakketten voor Elektrotechniek en de samenstelling van het pakket Elektrotechniek
basis :
Het pakket Elektrotechniek basis bevat de volgende normen:

Hierna volgt een overzicht met links naar de juiste pagina en pakketten:
Arbeid en Veiligheid
Noodverlichting- en Veiligheidssignalering (6 pakketten)
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (4 pakketten)
Bouwsector
Bouwbesluit
Bouwbesluit Architecten
Bouwbesluit Bouwfysica

Bouwbesluit Brandveiligheid
Bouwbesluit Constructeurs
Bouwbesluit Installaties
Bouwbesluit Totaal
Energieprestatie
Energieprestatie en Energiezuinigheid
Eurocodes
Eurocodes Bruggen Totaal
Eurocodes Gebouwen Basis
Eurocodes-Gebouwen-Beton-en-metselwerk
Eurocodes-Gebouwen-Hout
Eurocodes-Gebouwen-Metselwerk
Eurocodes-Gebouwen-Staal
Eurocodes-Gebouwen-Totaal
Vastgoedbeheer en onderhoud
Conditiemeting-Gebouwen
Vastgoed-Beheer-en-Onderhoud-Utiliteitsbouw
VastgoedBeheer-en-Onderhoud-Woningbouw
VBS
VSB-Betonbekisting
VSB-Hoogwerkbedrijven
VSB-Steigerbedrijven
Chemie-en-Materialen
Corrosie-Staalconstructies
Consumentenzaken
Veilig-Spelen
Veilige-Speeltoestellen
Zwembaden
Elektrotechniek
Elektrotechniek algemeen
Elektrotechniek-Totaal
Elektrotechniek-Basis
Elektrotechniek-Ikeur
Elektrotechniek - ATEX
ATEX-114-Componenten
ATEX-153-Installatie
Elektrotechniek - Bliksembeveiliging
Bliksembeveiliging-Installatie
Bliksembeveiliging-Systeemonderdelen
Elektrotechniek - Brandbeveiliging
Elektrotechniek-Brandbeveiliging
Energie
Buisleidingen
Gevaarlijke stoffen
Publicatiereeks-Gevaarlijke-Stoffen
Gas-en-Water
Automatische-Brandmeldinstallaties
Brandbeveiligingsinstallatie
Gasinstallaties-Basis

Gasinstallaties-Totaal
Installatie-Waterinstallaties
Rookgasafvoer
ICT
Archiefmanagement
AVG
Basis-AVG-in-de-zorg
Industrial-Automation
Informatiebeveiliging
Informatievoorziening-in-de-zorg
Projectmanagement
Telematica-Domotica
Landbouw-en-Levensmiddelen
Cacao
Voedselveiligheid
Machinebouw-en-Transport
Bundel18Lasnormen
Koelsystemen
Machinerichtijn-Essentieel
Machinerichtlijn-Totaal
Drukvaten (Nationaal-NEN-en-13445serie)
Ontploffingsgevaar-niet-elektrisch
Managementsystemen
Managementsystemen
Duurzame-en-Veilige-Evenementen-Basis
Duurzame-en-Veilige-Evenementen-Totaal
Kwaliteit-Basis
Kwaliteitsmanagement ISO-10000-serie
Managementsystemen Audits
Kwaliteit-MKB
MVO- & Duurzaamheid
Managementsystemen MVO-Basis
Managementsystemen MVO-Totaal
Milieu
Activiteitenbesluit
Radioactiviteitsmeting
Zorg & Welzijn
Informatievoorziening-in-de-zorg
Steriliseren-en-Steriliteit
Basis-AVG-in-de-zorg
Vrij beschikbare normen
Vrij-Beschikbare-Normen
Selectie-Europese-Richtlijnen
Publicatiereeks-Gevaarlijke-Stoffen

Aan de slag met een innovatief idee of concept? Gebruik de nennovationfunnel!
Voor studenten die al of niet in teamverband bezig zijn met de ontwikkeling en vermarkten van een innovatief
concept heeft NEN een speciale webtool ontwikkeld. Het zoeken uitgebreid en in NEN Connect zoeken naar
relevante normen en het analyseren daarvan zijn daar een onderdeel van, maar de tool biedt veel meer zoals een elearning module, assessments per fase, videomateriaal om wegwijs te worden in de wereld van normalisatie en best
practices te bekijken, en hulpmiddelen voor het formuleren van normalisatieopties waarmee het concept een boost
richting markt kan krijgen.
Deze tool – de nennovationfunnel – is in twee talen beschikbaar:
- www.nennovationfunnel.nl (NE)
- www.nennovationfunnel.com (EN)

Ook Engelstalig zoeken
NEN Connect is ook volledig Engelstalig in te richten door rechtsboven de vlag van Groot-Brittannië te selecteren.

Tot slot
Iedereen kan zich gratis registreren in NEN Connect en hierin zoeken. Aan het downloaden zijn echter kosten
verbonden die variëren per norm.
Studenten in het HBO en de meeste studenten in het WO hebben toegang tot NEN Connect via de bibliotheek /
mediatheek.
Tevens bestaat normaal gesproken de mogelijkheid om een norm op het kantoor van NEN in te zien. Daar kan een
afspraak voor worden gemaakt. Zie verder onze contactpagina: www.nen.nl/contact

