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Informatie en aanmeldingen:
www.nen.nl/trainingenelektrotechniek
Woensdag
3 maart
2021

PV-systemen: installatie en inspectie van
zonnepanelen

Online

Dinsdag
6 april 2021

NEN 3140: installatie- / Werkverantwoordelijke Laagspanning

Online

Donderdag
4 maart
2021

NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten

Online

Woensdag
7 + 21 april
2021

Vergroot je impact als IV/WV

Online

Woensdag
10 maart
2021

Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC
61439

Online

Woensdag
7 april 2021

CE markeren van producten volgens de
ATEX 114 richtlijn

Online

8 en 9 april
2021

Cybersecurity: OT voor IT-professionals

Utrecht

Woensdag
10 maart
2021

PV-systemen: installatie en inspectie van
zonnepanelen

Online

14, 15 en 16
april 2021

Cyber Security for Industrial Automation
and Control Systems

Utrecht

Donderdag
1-03-2021

NEN 3140: Opzetten en invoeren van een
veilige elektrische bedrijfsvoering

Online

Donderdag
8 april 2021

PV-systemen: installatie en inspectie van
zonnepanelen

Online

17, 18 en 19
maart 2021

Cyber Security for Industrial Automation
and Control Systems

Utrecht

Woensdag
14 april 2021

Verificatie van schakelkasten volgens NENEN-IEC 61439

Online

Donderdag
18 maart
2021

NEN 3140: Vakbekwaam persoon

Online

Donderdag
15 april 2021

NEN 1010 – Basis

Online
Online

ATEX-Compliance voor verantwoordelijken
in de organisatie

Online

Donderdag
15 april 2021

NEN 4010: 2018 – Basis

Donderdag
18 maart
2021

15 + 22 april
2021

NIEUW - NEN 1010 uitgebreid (2-daagse
training)

Online

NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines

Online

Dinsdag
20 april 2021

NTA 8220 in één dag

Online

Woensdag
24 maart
2021

Wijzigingen NEN 1010

Online

Donderdag
22 april 2021

NEN 3140: periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur

Online

Wijzigingen NEN 1010

Online

Dinsdag
30 maart
2021

NEN 3140: Voldoende onderricht persoon

Online

Vrijdag
23 april 3021
10 en 11 mei
2021

Cybersecurity: OT voor IT-professionals

Utrecht

30-03 +
14 -04-2021

Tevreden klanten door samenwerking en
communicatie: handvatten voor de monteur

Online

19, 20 en 21
mei 2021

Cyber Security for Industrial Automation
and Control Systems

Utrecht

Woensdag 31
maart 2021

NEN 1010 – Utiliteit

Online

Vrijdag
19 maart
2021

Kijk op www.nen.nl/trainingenelektrotechniek voor meer trainingdata.
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NEN ZOEKT CONSULTANT
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
HBO+/WO WERK- EN DENKNIVEAU | MINIMAAL 5 JAAR WERKERVARING

Afspraken over veilige installaties, installatievoorschriften, werkvoorschriften en inspecties zijn onmisbaar. Dankzij normen
zoals NEN 1010 en NEN 3140 weet iedereen binnen de elektrotechniek waar installaties aan moeten voldoen om onveilige
situaties te voorkomen. Als consultant Elektrische Installaties bij NEN ben je, samen met commissieleden uit de markt,
verantwoordelijk voor deze en andere normen op het gebied van elektrotechniek.
Wat ga doen?

Interesse in deze vacature?

Je brengt belanghebbende partijen bij elkaar en begeleidt hen in
het proces om tot gezamenlijke afspraken, ofwel normen, te komen.
Je organiseert normvergaderingen, zorgt ervoor dat alle benodigde
informatie op orde en op tijd binnen is. Je hebt de nodige
domeinkennis en procedurele kennis: jij bent uiteindelijk
verantwoordelijk voor de normalisatieprocedures. Daarom is het
belangrijk dat je inzicht hebt in hoe groepen functioneren en hoe je
ervoor zorgt dat alle belanghebbende partijen aan het woord komen.
Je onderhoudt contact met relevante sectoren en ministeries en
informeert de markt via persberichten, artikelen of e-mailnieuwsbrieven. Daarnaast blijf je op de hoogte van normalisatie-activiteiten,
zowel op Europees als internationaal niveau. Je uiteindelijke doel is
een goede, breed geaccepteerde norm.

Heb jij HBO+/WO werk- en denkniveau, minimaal 5 jaar werkervaring
in de elektrotechniek en ben jij een verbinder? Kijk op
nen.nl/werkenbijnen en solliciteer!

column

Mag1010

Vitaal en cruciaal
In deze tijd leer je ook op een andere manier tegen de maatschappij aankijken. We werden bijvoorbeeld
opeens geconfronteerd met de term ‘cruciale en vitale beroepen’. Nu weet ik ook wel dat je het ene
beroep belangrijker kunt vinden dan het andere, maar toch. Als je een niet cruciaal beroep uitoefent,
betekent dat dus eigenlijk dat je makkelijk een tijdje gemist kunt worden. Toch een gek idee.
Het bracht mij op het idee om maar eens op de site van de overheid te kijken wat nu wel onder de lijst van
cruciale beroepen valt en wat niet. Ik zie dat de overheid in eerste instantie installateurs niet aanmerkte als
‘cruciaal’. Inmiddels is dat rechtgetrokken en behoren ook cv-monteurs en servicemonteurs tot de cruciale en
vitale beroepen. En terecht, want de vorstperiode in februari maakte maar weer eens duidelijk hoe cruciaal de
technische sector is. Technische installateurs in het hele land draaiden overuren
door storingen aan de cv-systemen. En ik hoef niet uit te leggen dan een paar uurtjes zonder verwarming een ernstige aanslag betekent op je eigen cruciale en vitale
fysieke functies en nog een paar extra uurtjes zonder cv bij -15 graden Celsius kan
zelfs tot gevolg hebben dat diezelfde cruciale en vitale lichaamsfuncties er helemaal
mee ophouden. Maar goed, laat ik niet doordraven.
Als journalist volg ik het nieuws op de voet. In diezelfde vorstperiode viel me op dat
tijdens een achtuurjournaal – ik ben nog van de generatie die iedere avond naar
het achtuurjournaal kijkt – op één avond twee keer de rol van de elektrotechnische
sector voorbij kwam. Eerst in een item over warmtepompen en elektrische auto’s.


Gerrit Tenkink

Warmtepompen bleken het verrassend goed te doen, ook op de koudste dagen. En
de actieradius van de elektrische auto was dan wel wat minder, maar daar kun je rekening mee houden, dus ook
de eigenaren van elektrische auto’s waren in deze vorstperiode meer dan tevreden. Bij het tweede onderwerp
kwam de cv-monteur aan het woord, die van hot naar her rende om stilgevallen cv’s weer aan de praat te krijgen.
Als je in één achtuurjournaal twee keer aan bod komt, dan kun je toch zeker zeggen dat je cruciaal en vitaal bent.
Maar goed, de vorstperiode is weer achter de rug en het voorjaar is in aantocht met hopelijk rustiger tijden voor
cv en warmtepomp. Met een beetje geluk kunt u deze MAG 1010 lezen, genietend van het eerste voorjaarszonnetje. Speciaal wijs ik u daarbij op het artikel van Ad Hamers. Hij was bijna 30 jaar commissielid en legt uit wat
dat werk hem allemaal heeft opgeleverd. Ook meer dan de moeite waard is het artikel over de werkzaamheden
van de commissie die zich bezighoudt met de materiaal efficiency voor Eco-design (NEN 10). Het gaat daarbij niet
alleen om levensduur van producten, maar ook over het percentage herbruikbare materialen dat in een apparaat
is verwerkt. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt en waar we de komende jaren nog vaak mee te maken
krijgen.
Oh ja, nog even terugkomend op die cruciale en vitale beroepen. Tot mijn grote opluchting zag ik dat ik als journalist me ook mag scharen onder de noemer ‘cruciale beroepen’, omdat ik werk aan de informatievoorziening van
de samenleving. Toch een hele geruststelling.

Gerrit Tenkink
Hoofdredacteur MAG1010
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Foto Gerd Altmann

Topmaand voor E-installateur
De coronacrisis maakt maatschappij-

tancy in samenwerking met Installatie

Ook voor februari zijn de verwachtingen

breed slachtoffers, maar de ET-bran-

Journaal, Gawalo, Cobouw en Vastgoed-

positief, met bijna 3 procent meer omzet.

che heeft een topmaand achter de rug.

markt. Het is de derde maand op rij dat

Het optimisme in de ET-branche neemt

Vooral de e-installateur had in januari

de E-installateur een omzetstijging kan

eveneens toe volgens de BouwMonitor. In

een recordmaand.

noteren ten opzichte van dezelfde maanden

december was 25 procent van de bedrijven

een jaar eerder.

positief over de economie, de afgelopen

Dat blijkt uit de maandelijkse BouwMonitor,

De omzetstijging in januari 2021 was 5

maand was dat percentage gegroeid tot 29

een initiatief van USP Marketing Consul-

procent ten opzichte van januari 2020.

procent.

Einde TF-signaal

meeschakelen met het TF-signaal, brengen

Netbeheerders beëindigen per 1 juli 2021 het toonfrequent-signaal, ook wel bekend

onder de aandacht. Installateurs die klanten

als TF-signaal. Dat betekent dat de diverse apparaten en installaties die op dat mo-

hebben die de TF-schakeling nog gebruiken,

ment nog gebruik maken van het signaal om te schakelen, niet meer zullen functi-

hebben nog voldoende tijd om een alterna-

oneren. Dat zijn bijvoorbeeld elektriciteitsmeters die omschakelen tussen hoog- en

tief te realiseren.

de gezamenlijke netbeheerders dit actief

laagtarief, elektrische boilers voor de nachtschakeling, portiekverlichting in flats en
openbare verlichting.

Klanten die op 1 juli 2021 geen slimme
meter hebben, kunnen vanaf dat moment

De TF techniek waarmee dit signaal wordt

ken aan vervanging toe. De komst van de

geen gebruik meer maken van de dubbel-

doorgegeven, is verouderd en op veel plek-

slimme meter maakt tariefschakeling via het

tarief-mogelijkheid. Bij het aanbieden van

TF-signaal bovendien overbodig: een van

de slimme meter hebben de netbeheerders

de functionaliteiten van de slimme meter is

klanten erop gewezen dat de traditionele

dat hij kan omgaan met flexibele stroom-

meter in de toekomst overschakelt op en-

tarieven. De netbeheerders zetten daarom

keltarief. En dat als klanten van de dubbel-

het TF-signaal voor tariefschakeling op 1 juli

tarief-mogelijkheid gebruik willen blijven

2021 uit. Dit gebeurt door alle netbeheer-

maken, zij een slimme meter kunnen laten

ders tegelijkertijd. Omdat sommige boilers

installeren.

Foto Shutterstock, L.A. Hazelet

Overname Hardy Schmitz door Itsoos
Itsoos, een jonint venture van Koninklij-

in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen

150 miljoen euro zullen realiseren.

ke Oosterberg en Itsme, heeft de Duitse

installateurs en de industriële sector. Bij de

De overname past in het profiel van beide

elektrotechnische groothandel Hardy

groothandel zijn 260 mensen in dienst, die

bedrijven: Itsme is vooral gericht op de

Schmitz overgenomen.

dit jaar naar verwachting een omzet van

industrie en het klantenbestand van Koninklijke Oosterberg bestaat voornamelijk

Hardy Schmitz bedient met vijf locaties

uit installateurs.
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ISSO-kleintje Inregelen

de ontwerpwaarden

De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent weer up-to-date gebracht. ‘Het Klein-

het gewenste comfort

tje’ is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen

te realiseren en het

van individuele verwarmingsinstallaties in woningen. Deze kennis is geschikt voor

energiegebruik van de

installatieontwerpers en onderhoudsmonteurs. De kennis wordt ook gebruikt in het

installatie aan te laten

installatietechnische onderwijs.

sluiten bij het ontwerp.

is noodzakelijk om

Klachten bij bestaande
Kleintje Inregelen geeft uitleg over ont-

de versie is gebaseerd op ISSO-publicatie

installaties zijn vaak

werpvolumestromen, waar in een cv-in-

56 Inregelen van ontwerpvolumestromen

een gevolg van het niet

stallatie inregelafsluiters horen te zitten en

in individuele verwarmingsinstallaties in

ingeregeld zijn van de

wat voor typen inregelafsluiters gewenst

woningen.

installatie. De kennis in deze uitgave stipt
deze situaties aan en geeft oplossingen.

zijn. Deze recent herziene editie maakt dat
inzichtelijk voor twee inregelmethoden: de

Comfort en energieverbruik

dynamische en statische. De vorige versie

Kleintje inregelen vermeldt hoe de inre-

Deze nieuwe editie van ISSO-kleintje Inre-

van Kleintje Inregelen kende alleen statisch

gelafsluiters in de juiste standen zijn te

gelen is nu te raadplegen via ISSO Open:

inregelen. De kennis in deze geactualiseer-

zetten. Inregelen van de volumestromen op

https://open.hetnieuweisso.nl.

Mark Vellinga naar Remeha
Mark Vellinga is vanaf 1 februari de nieuwe

deel van zijn carrière heeft hij bij Sonos door-

commercieel directeur voor de Sales Unit

gebracht. Verder heeft hij ervaring met pro-

van Remeha in Nederland. Vellinga volgt in-

ductontwikkeling en (wereldwijde) samenwer-

terim commercieel directeur Eric Vuurstaek

king binnen de installatiewereld op het gebied

op en is verantwoordelijk voor de Neder-

van Smart Home. Bij Remeha ziet Mark veel

landse sales-organisatie. Daarnaast maakt

kansen door de energietransitie in combinatie

hij deel uit van de Remeha Benelux directie.

met technologische innovaties die bijdragen
aan de verduurzaming van Nederland.

Mark Vellinga heeft ruime internationale ervaring met de B2B- en B2C-markt. Een groot

Bewust Veilig-dag

Bouwend Nederland, Techniek Nederland,

Dit jaar is de Bewust Veilig-dag vanwege de Tweede Kamerverkiezingen niet op de

Nederland. ‘Wij willen dat iedereen aan

derde, maar op de vierde woensdag in maart. Op 24 maart 2021 wordt de vijfde

het einde van de werkdag weer gezond

editie van de 'Bewust Veilig-dag' gehouden.

en veilig thuis komt en aan het eind van

OnderhoudNL en Aannemersfederatie

zijn loopbaan gezond en fit met pensioen
Bij de start stonden op tweeduizend ver-

Gezamenlijk belang

gaat. Dat is een gezamenlijk belang van alle

schillende werklocaties 125 bedrijven stil

De organisatie is in handen van Koninklijke

partijen in de bouw- installatie- en onder-

bij de veiligheid op de werkvloer. In 2019

houdsbranche’, aldus de organisatie in een

was het aantal deelnemende organisaties

gezamenlijke verklaring.

gestegen naar vierhonderd. Afgelopen jaar

Meedoen aan deze dag? Aanmelden kan via

is deze dag op het laatste moment vanwege

www.bewustveilig.com.

corona afgelast. Daarom is dit jaar een
volledig digitaal programma opgezet.
Mag1010 022021
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Duurzame elektriciteit helpt
met opvangen CO2

CO2 uit de atmosfeer halen en op die manier klimaatverandering tegengaan. Het
gebeurt al met behulp van giftige oplosmiddelen, maar er zijn elektrochemische technieken in opkomst die kunnen werken met duurzame elektriciteit. Aldus blijkt uit een
artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Energy & Environmental Science.


Foto CapeCom

De Delftse onderzoeksgroep van David

pH van een oplossing aan en concentreren

Vermaas analyseerde en vergeleek, samen

op die manier de CO2. Het onderzoek toon-

met Wetsus en Caltech, verschillende

de aan dat deze technieken effectief zijn en

halen, biedt een mogelijke oplossing. Beter

duurzame methodes om CO2 af te vangen.

werken op basis van elektriciteit in plaats

geleidende membranen en verbeterde

Voor zowel directe ‘afvang’ bij een grote

van warmte.

elektrochemische cellen moeten de metho-

vervuiler als decentrale afvang (uitstoot

Een kansrijke optie biedt volgens het

de mogelijk maken. De onderzoeksgroep

van auto’s, vliegtuigen, cv-installaties en-

onderzoek het afvangen van CO2 uit de

houdt zich momenteel onder meer bezig

zovoort) zijn oplossingen mogelijk. Daarbij

oceaan. Een aanpassing aan bestaande

met het verder ontwikkelen van de techniek

zijn weinig schone methodes beschikbaar.

ontzoutinginstallaties, zodat die naast zout

en bekijkt hoe de techniek kan worden

De elektrochemische methodes passen de

ook CO2 uit het water zouden kunnen

opgeschaald.

Professionele klussers
populair

Directiewisseling
Endenburggroep

Het jaar 2020 stond voor veel Nederlanders in het teken van klussen. Professionele

Rik Kant is de nieuwe directeur van

klussers werden 31 procent vaker ingeschakeld in vergelijking met 2019, zo blijkt

de Endenburggroep. Hij is sinds 1

uit onderzoek van Zoofy. Het platform voor vakmensen, waarbij landelijk meer dan

januari 2021 de opvolger van Job

zesduizend verschillende klussers zijn aangesloten, deelt de populairste klussen van

Knoester, die 15 jaar lang leiding gaf

het voorgaande jaar.

aan het allround elektrotechnisch
bedrijf en met pensioen gaat. Met Rik
In 2020 werden 31 procent meer klussen

Kant is een ervaren interne opvolger

geklaard dan in 2019. De populairste vak-

gevonden, aldus de Endenburggroep.

mannen waren loodgieters, klusjesmannen,
elektriciens, cv-monteurs en timmermannen. Deze top 5 pakte meer dan 77.000
klussen op van Nederlandse huishoudens.
Arthur de Leeuw, oprichter van Zoofy:
“Mede door de coronacrisis is er een
verschuiving te zien in het aantal geklaarde
klussen. Grote klussen zijn ineens flink gestegen. Waarschijnlijk vallen gebreken aan
de woning meer op nu mensen thuis zitten
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Afbeelding Zoofy

en is dit de tijd geweest om grotere klussen

schijnlijk de daling van het aantal klussen

aan te pakken. Mensen hadden mogelijk

onder loodgieters en elektriciens.

meer aandacht voor het verfraaien van het

Het volledige onderzoek is terug te lezen

huis dan het verhelpen van ongemakken.”

via Zoofy onderzoek: https://zoofy.nl/blog/

Dit verklaart volgens De Leeuw waar-

populairste-klussen-van-2020/.
Mag1010 022021
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Mikrocentrum in de startblokken om veilig
vakbeurzen te organiseren in 2021
Mikrocentrum is er klaar voor om in

voor ons voorop en

2021 weer vakbeurzen te organiseren.

daarvoor is extra

Deze zullen, in verband met de anderhal-

ruimte essentieel.”

ve-meter-samenleving, gehouden worden in grotere ruimtes: de Brabanthallen

Veilig

in ’s-Hertogenbosch en de Brianport

Mikrocentrum

Industries Campus in Eindhoven.

benadrukt dat de
vakbeurzen alleen

Geert Hellings, algemeen directeur van

kunnen doorgaan

Mikrocentrum: “De verwachting is dat het

als deze veilig

coronavirus in heel 2021 nog steeds een

kunnen worden

groot effect zal hebben op de samenleving.

georganiseerd.

De vooruitzichten rondom het vaccin zijn

Hellings geeft aan dat er “hoge eisen wor-

echter positief en de eerste testen met co-

den gesteld” en “verregaande maatregelen

over tijdslots voor bezoekers en gezond-

ronaproof evenementen vanuit het Fieldlab

worden doorgevoerd waarbij ieder detail

heidschecks bij de ingang. Daarnaast heeft

Evenementen worden in februari gestart.

wordt uitgewerkt: vanaf het moment dat

Mikrocentrum zich aangesloten bij het

Dat geeft hoop. Ondanks de positieve voor-

iemand de locatie binnenstapt tot aan het

landelijke initiatief Veilig naar de Vakbeurs.

uitzichten zijn er ook nog onzekerheden.

moment dat die persoon de locatie verlaat.”

Het bieden van een veilige omgeving staat

De directeur heeft het onder andere



Foto Erwin Stok

Van Dorp Rotterdam verhuisd
Familiebedrijf en technisch diensterlener Van Dorp heeft per 1 februari 2021 een

cept is getest en eind 2020 op de markt

nieuwe vestiging geopend in Brainpark III Rotterdam. Deze ligt aan de Fascinato Bou-

gebracht onder de naam Van Dorp City

levard, vlak aan de A16.

Solutions, oftewel Van Dorp CISO. Van
Dorp heeft dit concept in Rotterdam ge-

Ook Van Dorp projecten, Van Dorp Ener-

daarmee een bijdrage leveren aan het

lanceerd omdat de gemeente de uitstoot

gie Management en de afdeling Juridi-

milieu en zero-emissie realiseren voor

van uitlaatgassen tot nul wil reduceren.

sche Zaken vestigen zich in dit pand, dat

vervoer in het centrum van grote steden.

de mogelijkheid biedt om door te groeien

Dit doel willen ze bereiken door monteurs

Van Dorp nam in 2017 Van Galen Klimaat-

van de huidige 150 naar 250 werkne-

naar de klant te laten rijden in onder

techniek over. De Technisch Beheer

mers. Van Dorp heeft ambities en visies

andere elektrische voertuigen. Dit con-

activiteiten van zowel Van Dorp als Van

die aansluiten op de mogelijkheden die

Galen werden begin 2020 al samenge-

binnen het gebied van de nieuwe locatie

voegd. Sinds kort voert ook Van Galen

liggen. Het bedrijf verwacht haar klanten

Projectenbedrijf de naam Van Dorp

nu beter van dienst te zijn.

projecten.

Zero-emissie
Naast deze vestiging heeft Van Dorp ook
een kleinere vestiging in het centrum van
Rotterdam, waar het bedrijf is begonnen
met een proefconcept. Van Dorp wil
Mag1010 022021
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Match
met tech-bedrijven

NEN-certificaten
krijgen QR-code
Op elk certificaat dat bij NEN geregistreerd is, bevestigt de certificerende instelling
voortaan een QR-code. Door die code met een mobiele telefoon te scannen, is ter
plekke te controleren of een certificaat echt is en of het nog steeds geldig is.

Werkzoekenden die door de
coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt in bijvoorbeeld de luchtvaart- of horecasector kunnen
bij Aeres Tech Talent technische
vacatures inzien en informatie
inwinnen hoe ze kunnen instromen
in de technische branche.
Het platform wil mensen helpen die


de overstap willen maken naar een
technisch beroep. Bedrijven die zijn

Foto Gerd
Altmann

aangesloten bij diverse technische
brancheverenigingen kunnen tot 28

Er is een sticker met de QR-code voor

in de maatschappij. Het innovatielab heeft

februari gratis een vacature plaatsen

het papieren certificaat. Na registratie van

samengewerkt met technologiepartners,

voor 60 dagen.

het certificaat krijgt het gecertificeerde

certificerende instellingen, certificaathou-

bedrijf (de certificaathouder) een digitale

ders en opdrachtgevers.

"Door de samenwerking met zes

QR-code om te gebruiken op alle plekken

grote brancheverenigingen kunnen

waar het bedrijf laat zien dat het gecerti-

Innovatie is belangrijk bij NEN. Willemse:

wij een compleet en divers aanbod

ficeerd is, zoals bedrijfsbusjes, folders en

“We vinden het belangrijk om continu te

aan technische vacatures aanbieden.

websites.

kijken naar innovatieve nieuwe technologie-

Zo kunnen werkzoekenden terecht

ën die de betrouwbaarheid en de veiligheid

om technische vacatures te bekij-

Nog meer vertrouwen

van onze producten en systemen bevor-

ken en kunnen bedrijven vacatures

Harmen Willemse is Programmamanager

deren.”

plaatsen. Naast onze ervaring als

NEN Schemabeheer. Hij legt uit wat de

Binnenkort krijgen de deelnemende certi-

technisch expertise- en opleidings-

aanleiding was voor het introduceren van

ficerende instellingen voor alle bestaande

centrum hebben wij toegang tot de

de NEN Certificatencheck. “Het was niet zo

NEN Schema’s de mogelijkheid om een

scholingsfondsen en kunnen wij

dat er enorm met die certificaten gesjoe-

QR-code aan te brengen. Bij alle toekom-

helpen met bij- en omscholingstra-

meld werd, maar we zijn bij NEN wel con-

stige schema’s is de QR-code een van de

jecten", zegt directeur Jenny van

tinu op zoek naar zwakke punten en daar

eisen die standaard in het schema staan.

den Bovenkamp, die hoopt dat meer

oplossingen voor bedenken. Dat vinden we

“Dit maakt de NEN Certificaten nog veiliger

brancheverenigingen het initiatief

ook onze taak als schemabeheerder. Met

en betrouwbaarder dan ze al waren. Voor

zullen steunen.

de QR-code zetten we weer een extra stap

certificaathouders en voor certificerende

in het verbeteren van het vertrouwen in

instellingen een extra reden om voor NEN

certificatie.”

te kiezen.”
Wie NEN wil helpen, en een ongeldig

10

De NEN Certificatencheck is een van de

certificaat scant, kan dit melden door op de

initiatieven van het NEN Innovatielab. Deze

knop ‘Meld dit certificaat’ te klikken. NEN

afdeling werkt aan vernieuwende methoden

krijgt dan een bericht dat een certificaat

en alternatieve businessmodellen die pas-

niet meer klopt en kan actie ondernemen

sen bij ontwikkelingen in de technologie en

samen met de certificerende instelling.
Mag1010 022021
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Mijlpaal: meer dan 1 miljoen woningen
met zonnepanelen
In 2020 is zonne-energie in ons land opnieuw explosief gegroeid. Volgens het Natio-

goed is voor de status van de technische

naal Solar Trendrapport 2021 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research is

beroepen. “Wat we sinds de coronacrisis

vorig jaar de magische grens van 10 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen doorbro-

zien in de zorg, gaat ook in de techniek

ken. Inmiddels liggen er zonnepanelen op meer dan 1 miljoen Nederlandse woningen.

gebeuren. Als je om je heen kijkt, zie je
dat technische vakmensen onmisbaar zijn



Foto Pixabay

halen. Wat mogelijk is met zonne-energie,

voor de verduurzaming van woningen en

kunnen we ook met duurzame warmte voor

gebouwen. De waardering voor het vak

elkaar krijgen.”

neemt enorm toe.”

Volgens Terpstra zijn er mogelijkheden om

Afgelopen jaar plaatsten installateurs in

nog veel meer duurzame elektriciteit op te

totaal ruim 2,9 gigawatt aan geïnstalleerd

wekken. “We benutten pas een fractie van

vermogen. Daarvan kwam ruim 1 gigawatt

het totale beschikbare dakoppervlak voor

voor rekening van woningen. De com-

De Nederlandse zonnesector lijkt weinig last

zonne-energie. Vanaf volgend jaar worden

merciële sector was ondanks leverings-

te hebben van de coronacrisis. De markt

zonnepanelen waarschijnlijk verplicht op be-

problemen en lockdowns goed voor meer

groeide vorig jaar met maar liefst 41 procent.

drijfsdaken. Er is dus reden voor optimisme.”

dan 1,8 gigawatt aan nieuw geïnstalleerd
vermogen.”

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek
Nederland: “Deze groei geeft vertrouwen dat

Status

we de doelen van het Klimaatakkoord kunnen

Doekle Terpstra vindt dat zonne-energie

‘Subsidieregeling elektrische
bedrijfsauto’s kan beter’

voorgesteld subsidie beschikbaar te stellen
voor de netto catalogusprijs, inclusief de
inrichtingskosten.
“Elektrisch of op waterstof rijden is mooi,

Dit voorjaar gaat een subsidieregeling in

de subsidieregeling alleen voor nieuwe

maar het is ook belangrijk om het aantal

die de aanschaf van elektrische bestel-

zero-emissie bedrijfswagens en komen

vervoersbewegingen met bedrijfsauto’s

auto’s aantrekkelijker moet maken. Tech-

occasions pas in de toekomst in aanmer-

terug te dringen. Zo komen de doelen van

niek Nederland kreeg de gelegenheid om

king. De subsidie zal gelden voor nieuwe

het Klimaatakkoord dichterbij. Wij stellen

te reageren op de concept-subsidierege-

elektrische bestelauto’s met een minimum

daarom voor om de subsidieregeling uit te

ling en heeft concrete voorstellen gedaan

catalogusprijs van 20.000 euro en een

breiden naar alternatieven voor bestelau-

om de regeling te verbeteren.

minimale actieradius van 100 kilometer.

to’s, zoals Light Electric Vehicles en elektri-

Vanaf 2025 kunnen gemeenten zero-emis-

Inrichtingskosten

siezones instellen. Techniek Nederland

Ondernemers in de

vindt het daarom positief dat er een subsi-

technische installa-

die komt voor zero-emissie bedrijfsauto’s.

tiebranche maken

In 2021 is een subsidiebedrag van 22

extra kosten om de

miljoen euro beschikbaar.

inrichting van een

Techniek Nederland vindt dat het direct

bestelauto geschikt

mogelijk moet zijn om ook bij de aankoop

te maken voor ver-

van een tweedehands elektrische bestel-

voer van materieel.

auto subsidie te krijgen. Dat subsidiebedrag

Techniek Nederland

kan lager zijn dan voor een nieuwe elek-

heeft de staatsse-

trische auto. In het huidige voorstel geldt

cretaris daarom

sche bakfietsen”, aldus Techniek Nederland.

Mag1010 022021
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‘Zilver’ voor NEN Trainingen

aangepast en veranderd worden. We heb-

NEN Trainingen is bij de verkiezing ‘Beste opleider van Nederland 2020’ tweede ge-

welke digitale instrumenten toe te passen,

worden in de categorie Product, techniek en bouw. De verkiezing is een initiatief van

onze docenten hierin begeleid, marketing-

Springest en is op vrijdag 29 januari voor de achtste keer uitgereikt.

campagnes aangepast en onze klanten

ben bijvoorbeeld versneld keuzes gemaakt

met hun dringende vragen snel op weg
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vanwege corona van klassikaal naar online

geholpen. We zijn dan ook erg blij met deze

zijn gegaan.”

waardering en zien het als een stimulans

Springest is een vergelijkingssite die helpt

om continu onze leeroplossingen (door)

bij het zoeken, vergelijken en boeken van

te ontwikkelen in deze snel veranderende

een training. Op basis van waarderingen

wereld en klantbehoeften. Zo zitten we

van deelnemers worden opleiders en

bijvoorbeeld nu in een proces met als doel

trainers in 22 verschillende categorieën

eind dit jaar te gaan starten met een mo-

ingedeeld. De deelnemers waarderen een

dern digitaal leerplatform (LMS). De eerste

gevolgde training op basis van inhoud, trai-

pilots zijn met het platform inmiddels ge-

ners, organisatie en contact. Aan de hand

start! Het leren via de beste combinatie van

van het cijfer dat de deelnemers hebben

twee werelden, digitaal en fysiek, willen we

achtergelaten, wordt een gewogen gemid-

hiermee in de toekomst voor onze klanten

delde berekend en de winnaar bepaald.

waarborgen. We gaan dit samen met onze
docenten, deelnemers en met mijn NEN-

Marc Klumper, Manager Productmanage-

Klumper: “Hoewel de inhoud en het leer-

ment, “We zijn trots op dit resultaat. In het

doel van de meeste trainingen hetzelfde is

bijzonder omdat veel van onze trainingen

gebleven, moesten daarnaast veel zaken

-collega’s voor elkaar krijgen.”

Nieuwe datum voor Elektro
De beursfabriek in Nieuwegein biedt van 21 tot en met 23 september onderdak aan het Elektro-event. Dat is althans de
nieuwe (en voorlopige) datum die de organisatie heeft gepland. De beurs – een initiatief van technisch magazine Henk &
Fred – is door corona al diverse malen uitgesteld.
Beursmanager Matthea Kiemeney: “We
denken dat er in september weer mogelijkheden zijn om elektroprofessionals
een ontmoetingsplek te bieden.”
Elektro stond oorspronkelijk gepland
voor 22, 23 en 24 september 2020.
De organisatie verschoof deze datum
in eerste instantie naar begin december van datzelfde jaar. Later werd het
evenement vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen helemaal afgelast. Op dit moment is weliswaar nog onbekend hoe de beurs eruit zal zien, “maar het thema is
al wel bekend”, aldus Kiemeney: “Met technische blik vooruit’.” De beursmanager geeft aan met het evenement te willen helpen de
branche zo goed mogelijk klaar te stomen voor de toekomst. “Er is nog steeds een groeiende interesse in duurzaamheid, nieuwe
samenwerkingen en andere werkwijzen. We willen helpen de branche zo goed mogelijk klaar te stomen voor de toekomst. Dit
thema sluit daar bij aan.”
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Afstemming daglicht en kunstlicht
Het besef groeit dat voldoende daglicht in gebouwen essentieel is voor onze gezondheid. Op 11 maart 2021 biedt een door NEN georganiseerd webinar (13.00-14.00 uur)
inzicht in dit onderwerp. Het gratis webinar geeft antwoorden op vragen waarom
daglicht zo belangrijk is, hoe je de hoeveelheid daglicht kunt meten en hoe daglicht
en kunstlicht op elkaar zijn af te stemmen.
Twee experts op het gebied van daglicht

norm NEN-EN 17037 ‘Daglicht in gebou-

geven tijdens het webinar actuele infor-

wen’ is heel anders dan we gewend zijn.

matie. Mariëlle Aarts van de TU Eindhoven

Er wordt namelijk gewerkt met daglichtfac-

licht de effecten van daglicht op de mens

toren. Met daglichtfactoren is meer inzicht

toe. Gertjan Verbaan van DGMR, voorzit-

te verkrijgen in de daglichtsituatie van een

ter van de normwerkgroep daglicht, geeft

ruimte. Bovendien maakt het een optimale

uitleg over de bepalingsmethode.

aansluiting tussen daglicht en kunstlicht

de Nederlandse Stichting voor Verlichtings-

De Nederlandse Praktijk Richtlijn over

mogelijk, wat de duurzaamheid bevordert

kunde. Aanmelden kan via: https://daglicht-

daglicht in gebouwen (NPR 4057) wordt

en energie bespaart.

-factorvoor-gezondheid.nen-evenementen.

ontwikkeld om toelichting te geven op de
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nl/page/826022.

opvolger van de huidige daglichtnorm

NEN organiseert het webinar in samen-

(NEN 2057). De opzet van deze Europese

werking met de stichting Dutch Daylight en

Energie besparen door combinatie van
intelligente zonwering met verlichting
Onderzoek van de Technische Universi-

Dit percentage wijkt niet sterk af van gebrui-

Meer onderzoeksgegevens: reflecteren-

teit Eindhoven wijst uit dat een combina-

kelijke methoden om energieprestaties te

de binnenzonwering kan leiden tot een

tie van intelligente zonwering en actieve

verbeteren. Echter, intelligente zonwering en

besparing op verwarming en koeling van

daglichtgestuurde binnenverlichting kan

verlichting zijn volgens TU/e vaak eenvoudi-

2 tot 9 procent. En binnenzonwering met

leiden tot een energiebesparing van 40

ger en goedkoper te implementeren.

intelligente aansturing levert een moge-

procent.

Ene daglichtgestuurde regeling kan volgens

lijke besparing op van 15-20 procent. Het

de onderzoekers Oindrila Ghosh, Samuel

beste resultaat zou bereikt worden bij een

de Vries en Roel Loonen een energiebe-

combinatie tussen verlichting met een intel-

sparing opleveren van 18 tot 32 procent in

ligente aansturing en binnenzonwering met

vergelijking met een klokgeschakeld ver-

daglichtregeling. Deze op maat gemaakte

lichtingssysteem. Bij handmatig in te stellen

combinatie kan volgens de onderzoekers

lichtwering of lichtwering die via een

40 procent energie besparen.



Energie besparen door combinatie van intelligente
zonwering met verlichting

conventionele regeling wordt aangestuurd,
is de energiebesparing sterk afhankelijk van

Assistant professor Roel Loonen vindt

de gebruiker.

het jammer dat de BENG-regeling weinig

De onderzoeken zijn deels verricht binnen

rekening houdt met deze technieken en de

het SHC task-56 project (international

daaruit voortvloeiende besparingen. “Een

energy agency). Het bedrijf Kindow was

intelligente totaaloplossing van verlichting

als industriële partner bij de onderzoeken

en binnenzonwering kan op een eenvoudi-

betrokken. Kindow is ontwikkelaar van

ge en relatief goedkope manier veel energie

zon- en daglichtregelingen voor binnenzon-

besparen.”

wering.
Mag1010 022021
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NEN wordt lid van Forum Standaardisatie
Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN, treedt toe tot Forum Standaardisatie. Fo-

kruisbestuiving kan plaatsvinden; zo maken

rum Standaardisatie is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheids-

we nog meer meters op standaardisatie en

organisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het is van groot belang digitale

eenduidigheid.”

gegevens veilig en makkelijk met elkaar te kunnen uitwisselen.
Van Terwisga: “NEN is het nationale norForum Standaardisatie helpt het veilig uit-

Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van

malisatie instituut van Nederland en we zijn

wisselen van digitale gegevens door open

Waterschappen (UWV).

blij dat we gaan deelnemen aan het Forum

standaarden te toetsen en voor te schrijven

Standaardisatie. Met onze nationale én

aan publieke organisaties. Zo helpen zij de

Kruisbestuiving

internationale expertise op het gebied van

samenwerking binnen de publieke sector.

Voorzitter Larissa Zegveld (van Wigo4it)

standaarden voor digitalisering kunnen we

Het Forum geeft advies aan het Overheids-

is verheugd met de deelname van NEN

zo een belangrijke bijdrage leveren aan een

breed Beleidsoverleg Digitale Overheid

aan de forumtafel. “Het is een belang-

betrouwbare, veilige en gebruikersvriende-

(OBDO). In het overleg zitten vertegen-

rijke en bekende speler op het werkveld

lijke digitale overheid.”

woordigers van verschillende ministeries,

van standaardisatie, zowel nationaal als

de vereniging voor gemeenten (VNG),

internationaal. Ik denk dat er een goede

Conferentie EURAS

inzichten, case studies en best practices te
verzamelen en te delen.

EURAS organiseert voor de 25e keer de jaarlijkse conferentie over de relatie tussen
normalisatie, standaardisatie en innovatie. De conferentie in het Duitse Aken staat op

SOONS is een samenwerkingsverband tus-

de agenda van 6 tot 8 september 2021.

sen NEN, de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en de tech-

Vanuit de Programmaraad van de Stichting

Deelnemers kunnen hun ervaring delen,

nische universiteiten van Delft (Faculteit

Onderzoek en Onderwijs Normalisatie en

aantoonbaar maken en onderbouwen hoe

‘Technology, Policy and Management’) en

Standaardisatie (SOONS) is het initiatief ge-

normalisatie, standaardisatie en innovatie

Eindhoven (Faculteit ‘Industrial Engineering

komen om voor invulling van een onderdeel

op een positieve manier invloed kunnen

& Innovation Sciences’).

van deze conferentie een call for papers uit

hebben en welke factoren daarbij een

te zetten, met als thema de relatie tussen

rol spelen. Deze call for papers is een

Procedure en contact

normalisatie, standaardisatie en innovatie.

mogelijkheid om nieuwe wetenschappelijke

De deadline voor het indienen van de
papers is 12 april 2021. Voor mogelijk interessante onderwerpen en voor de richtlijnen, deadlines en praktische informatie
zie: www.nen.nl/media/PDF/First_CfP_
EURAS_2021.pdf.
Nadere informatie is ook te verkrijgen bij
Arnoud Muizer, telefoon: 015 – 269 04 24
of e-mail: arnoud.muizer@nen.nl.
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NEN is officieel onafhankelijk
schemabeheerder
De auditor van DNV-GL heeft onlangs bevestigd dat NEN Schemabeheer voldoet aan
de eisen van NTA 8813-2017. Daarmee laat NEN zien een onafhankelijk en competent
schemabeheerder te zijn.
In NTA 8813:2017 ‘Eisen aan ontwikkeling

laat NEN over aan certificerende instel-

en beheer van schema’s voor confor-

lingen. Wel zorgt NEN ervoor dat aan alle

miteitsbeoordeling door onafhankelijke

regels van de conformiteitsbeoordeling

schemabeheerder’, zijn de voorwaarden

wordt voldaan en begeleidt daarvoor de

vastgelegd voor onafhankelijk en kwalitatief

ontwikkeling en actualisatie van schema’s.

goed schemabeheer. Het voldoen aan deze



Foto Tumisu

regelmatig overleggen organiseert voor de
uitvoerders van een schema.

NTA is belangrijk voor het vertrouwen uit

Naast een onafhankelijk schemabeheerder,

de markt en om het beheer van certificatie-

is NEN ook een centraal schemabeheerder.

Meer informatie over NEN Schemabeheer

schema’s te stimuleren.

De schema’s die NEN beheert, zijn door

is te vinden op nen.nl/certificatie. Voor in-

vertegenwoordigers (belanghebbenden

formatie over het behalen van dit certificaat

Onafhankelijk schemabeheer

en experts) uit de markt gemaakt. NEN

of centraal schemabeheer in het algemeen:

Een van de eisen aan een onafhankelijk

ziet er op toe dat er eenduidige toetsing is

Harmen Willemse, programmamanager NEN

schemabeheerder is dat deze zelf geen

binnen een schema. Interpretatieverschillen

Schemabeheer, telefoon: 015 – 269 03 91 of

conformiteitsbeoordelingen doet. Deze taak

bij de toetsing zijn minimaal, omdat NEN

e-mail: schemabeheer@nen.nl.

NEN partner van
Innovatie Challenge
Avans Hogeschool
De normen van de toekomst worden gemaakt door studenten van nu. Hoe meer studenten tijdens hun studie kennis

rende zeventien weken via methoden als Innovatiecyclus,

maken met normen en het proces van normen maken, hoe

Design Thinking en Lean Startup aan onderzoek en uitwerking

meer zij daar later in hun werk profijt van hebben. Voor

van concepten om tot een getest innovatieontwerp en een

NEN een mooie reden om actief deel te nemen aan de Inno-

realisatiestrategie te komen. Studenten zoeken, waar nodig,

vatie Challenge van Avans Hogeschool.

ondersteuning/expertise van andere organisaties en partners
die de ontwikkeling van de innovatie en implementatie bewerk-

Onderwijs, innovatie en de Sustainable Development Goals

stelligen.

(SDG’s) zijn belangrijke onderwerpen voor NEN. De opleiding
Business Innovation van Avans Hogeschool organiseert dit

Rol van NEN

voorjaar de Innovatie Challenge. Circa dertig teams van vijf

Vanuit internationale zaken en onderwijs (IZO) en met de inzet

derdejaars studenten ontwikkelen in samenwerking met op-

van een door NEN ontwikkelde webtool, worden de studen-

drachtgevers en partners creatieve en innovatieve oplossingen

ten ondersteund en gestimuleerd om in iedere fase van het

die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de

innovatie traject en onderzoek rekening te houden met normen

Verenigde Naties, de SDG’s.

en normalisatie. De webtool biedt informatie, tools, scans en

Vanaf de start op 1 februari 2021 werken studenten gedu-

animaties waarmee studenten zelf aan de slag kunnen.

Mag1010 022021
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BENG-eisen van kracht

van gebouwen – Bepalingsmethode’. Met

Sinds 1 januari 2021 gelden de nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw. Daarmee is een

van nieuwbouw als van bestaande gebou-

eind gekomen aan 25 jaar energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Om de BENG-eisen te

wen worden berekend.

kunnen berekenen, is een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. Deze is vastgelegd

Speciale rekenprogramma’s voeren de

in een vrij beschikbare Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800.

berekeningen van de energieprestatie

NTA 8800 kan zowel de energieprestatie

van gebouwen uit. Deze zijn geattesteerd
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale

volgens de herziene beoordelingsrichtlijn,

Gebouwen en heeft als doel het terugdrin-

BRL 9501 ‘Methoden voor het berekenen

gen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebou-

van het Energiegebruik van gebouwen en

wen. Uit het Energieakkoord (tegenwoordig

de energetische en financiële gevolgen van

onderdeel van het Klimaatakkoord) en uit

energiebesparingsmaatregelen’.

de EPBD vloeit de verplichting voort dat
alle vergunningaanvragen in de woning- en

Invloed gebouwontwerp

utiliteitsbouw sinds 1 januari 2021 moeten

Vooral architecten, adviseurs en vast-

voldoen aan de eisen voor Bijna Energie-

goedbeheerders zullen veel merken van

neutrale Gebouwen (BENG).
Anders dan bij de EPC, stelt BENG drie

BENG. Projectontwikkelaars, installateurs


Foto PIRO4D

separate eisen, ook wel BENG-indicatoren

en aannemers zullen daarnaast moeten
zorgen voor een goede samenhang tussen

genoemd: energiebehoefte, primair fossiel

NTA 8800

installaties en gebouw. Vooral bij aardgas-

energiegebruik en aandeel hernieuwbare

Om te kunnen berekenen of aan de nieuwe

loos bouwen worden nieuwe technieken

energie. Naast deze drie BENG-indicatoren

BENG-eisen is voldaan, is een nieuwe

belangrijk, zoals lage temperatuur verwar-

is er nog een extra eis, TOjuli genaamd.

bepalingsmethode ontwikkeld. Deze is vast-

ming en warmtepompen.

Deze eis moet voorkomen dat er overver-

gelegd in een vrij beschikbare Nederlands

hitting in woningen ontstaat, tijdens hete

Technische Afspraak:

Meer informatie:

zomerdagen.

NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie

www.gebouwenergieprestatie.nl.

Wijzigingen Bouwbesluit in 2021
Bouwbesluit 2012 heeft sinds 1 januari 2021 enkele wijzigingen ondergaan. Bovendien worden in de eerste helft van 2021
nog meer wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Hieronder een overzicht.
Wijzigingen 1 januari 2021: de BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen van Rc-waarden zijn in werking getreden (zie
artikel elders op deze pagina).
Wijzigingen 1 april 2021: het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe geluideisen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor
warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om de toepassing van warmtepompen en airco’s bij woningen en woongebouwen.
Eerder zouden deze eisen op 1 januari 2021 in werking treden, maar de bouw- en installatiesector heeft drie maande extra tijd
gekregen om te voldoen aan deze nieuwe geluideisen.
In de eerste helft van 2021 worden nog meer wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland
om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1
januari 2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. Naar verwachting worden deze binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd.
Zie ook: www.nen.nl/bouw/bouwregelgeving/bouwbesluit.
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Mondiale norm over programmeertaal C++
gepubliceerd
De internationale norm ISO/IEC 14882

Er worden afspraken gemaakt over de

‘Programmeertalen — C++’ is geüpdatet

manier waarop een programmeertaal tekst

en gepubliceerd. Deze norm definieert

opschrijft en wat dit zou betekenen. Voor

zowel de eisen aan de taal zelf als aan de

C++ is dit vastgelegd in een ISO-norm. Ook

implementatie van C++. C++ is een pro-

talen als FORTRAN, COBOL en C zijn in

grammeertaal voor algemene doeleinden

ISO-normen gedefinieerd. De ISO-norm

waarvan de ontwikkeling al in de jaren

voor C++ is een update van de eerdere

‘80 is gestart.

versie met veel veranderingen.



Foto Elchinator

wordt en deze zullen sterk veranderen en
C++ is een hogere programmeertaal. Het

Toevoegingen en faciliteiten

simplificeren.

voordeel van hogere programmeertalen

De herziening van ISO/IEC 14882 uit 2020

Naast toevoegingen aan de taal zijn ook in

is dat programmeurs niet meer afhanke-

voegt een aantal nieuwe mogelijkheden

de C++ standaard bibliotheek veel nieuwe

lijk zijn van de onderliggende processor.

toe aan de manier waarop de taal gebruikt

faciliteiten opgenomen.

Ontwikkeling standaarden
quantumtechnologie van start
Sinds vorig jaar zijn verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied

Bijdragen aan standaardisatie helpt bijvoor-

van standaardisatie rondom quantumtechnologie. Onlangs hebben de quantum-tech

beeld om impact aan te tonen bij subsidie-

start-ups Delft Circuits, Qblox, Orange Quantum Systems en QuantWare samen met

aanvragen en investeerders, maar ook om

onderzoeksinstituut TNO (QuTech) drie voorstellen ingediend voor standaardisatie

een standaard kwaliteitsmaat te realiseren

van quantum computing bij de Europese standaardisatieorganisatie CEN-CENELEC.

waarmee aangetoond kan worden hoe
goed een bepaalde oplossing is.

De Nederlandse voorstellen richten zich
onder meer op een software program-

Oproep aan quantum engineers

meer interface van een quantumcomputer

De huidige experts van de NEN Quantum

in de cloud en op een modulaire opdeling
van quantumcomputer-hardware. Deze

Werkgroep zijn werkzaam op het gebied


Foto Tumisu

indeling is gekozen omdat het goed aansluit

van quantum computing. Omdat er ook
andere toepassingsgebieden voor quan-

bij het productportfolio van de genoemde

moeten worden. Nederland (TNO/QuTech)

tumtechnologie zijn (zoals quantumcom-

start-ups. De voorstellen werden geaccep-

heeft het voorzitterschap van de Euro-

municatie, quantumsimulatie en quan-

teerd en momenteel wordt gewerkt aan het

pese focusgroep en Duitsland (DIN) het

tummetrologie/-sensoren), is uitbreiding

vervolg om nieuwe voorstellen met verdere

secretariaat. De Nederlandse bijdragen

van de werkgroep gewenst met quantum

uitwerking van functionele specificaties,

worden gecoördineerd in de NEN Quantum

engineers uit die vakgebieden. Door ideeën

interworking en interfacing te maken.

Werkgroep.

eerst onderling af te stemmen en uitgewerkte voorstellen namens meerdere

CEN-CENELEC heeft de Focus Group on

Standaard kwaliteitsmaat

stakeholders in te brengen, is er een grote

Quantum Technologies (FGQT) opgericht.

Quantumtechnologie is volop in ontwikke-

slagingskans en impact op Europese en

Deze groep ontwikkelt een roadmap voor

ling. Hoewel we nog aan het begin staan

mondiale standaarden.

standaarden rondom quantumtechnologie,

van de ontwikkelingen, is het nu al van

Meer informatie? Neem contact op met

met daarin beschreven welke aspecten

belang dat Nederlandse quantum engineers

Inge Piek, Consultant KID, telefoon:

wanneer en waar gestandaardiseerd

nadenken over de standaardisatie ervan.

015 – 269 02 60, of e-mail: kid@nen.nl.
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Ad Hamers kijkt terug op bijna drie decennia commissie

‘Veiligheid staat
Commissiewerk is belangrijk werk. Ad Hamers weet dat als geen
ander. Gedurende vele jaren leverde hij zijn gewaardeerde bijdrage aan NEC 65 en IEC SC65A. Eind vorig jaar ging hij met pensioen na een lange carrière bij Honeywell en droeg hij tevens zijn
commissietaken over aan een collega. Hij kijkt terug op een lange
periode van belangrijk werk. “Veiligheid stond bij mij altijd op de
eerste plaats.”
Normen ontstaan niet uit het niets. Aan de publicatie van een norm gaan doorgaans jaren van
intensief overleg vooraf. Ad Hamers kent wat
dat betreft het klappen van de zweep. Gedurende bijna 30 jaar was hij actief binnen
NEC 65, die zorgt voor de Nederlandse
inbreng in de mondiale en Europese
normalisatiewerkzaamheden op het
gebied van industrieel meten, regelen
en automatiseren.
“Ik werd in 1992 lid van de
commissie”, vertelt Hamers.
“Ik werkte bij Pepperl+Fuchs
Systems BV – dat in 1994 werd
overgenomen door Honeywell
– en werd via een ex-werknemer
van onze klant Shell (die voorzitter
was van de NEC 65) gevraagd om
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Ad Hamers: “Standaardisatie is een zaak van
de lange adem, zeker
wanneer er totaal nieuwe
technieken op de markt
komen.”

lid te worden van de IEC-commissies
omdat ik in 1987-88 zelf een nieuw proces-
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werk

bovenaan’
sor-gebaseerd veiligheidssysteem had ontworpen.

systemen. “En dat is erg belangrijk”, benadrukt hij.

Die ontwikkeling had de toekomst, maar er was nog

Alleen op basis van gedegen kennis is het mogelijk

geen standaard voor. Internationaal werd gewerkt

om standaarden te ontwikkelen die de veiligheid

aan de eerste standaard op dit gebied – de latere

garanderen. “Standaarden hebben grote impact op

IEC 61508 – en men wilde graag een gespeciali-

de manier waarop systemen ontwikkeld worden en

seerde representant van Nederland in die commis-

dus ook op de veiligheid. Voor mij was dat het al-

sie. Daarom vroegen ze mij.”

lerbelangrijkste onderwerp. In een commissie zitten

Zitting hebben in normcommissies heeft een aantal

de vertegenwoordigers van allerlei belanghebbende

voordelen, waarbij het vroegtijdig kennis hebben

partijen, die allemaal opkomen voor hun eigen be-

van nieuwe standaarden volgens Hamers een

lang. Zo willen fabrikanten vaak dat de architectuur

belangrijke is. “Hierdoor word je een ‘specialist’

en technologie van hun eigen systeem in de norm

die vaak vragen krijgt van andere medewerkers in

wordt opgenomen, omdat ze op die manier een

de organisatie, maar zoals in mijn geval ook van

voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie.

klanten. Ik heb dan ook vaak presentaties gedaan,

Eindgebruikers willen vaak zo min mogelijk eisen.

totdat ik die activiteit kon overdragen aan andere

En certificeringsinstanties willen graag een ‘kook-

collega’s.”

boek’, zodat hun certificering makkelijk verloopt. Wat
dat betreft is het opstellen van een internationale

Impact

standaard een politiek proces.” Hamers glimlacht.

Volgens Hamers was hij toen nog een ‘jong broekie’,

“In de politiek was ik in de eerste jaren nog niet heel

maar hij had als toentertijd 37-jarige al wel heel

erg bedreven. Maar op technisch vlak was ik een

veel kennis van processor-gebaseerde veiligheids-

specialist. Vanuit die rol richtte ik mij met name op
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Onveiligheid kan in het
ergste geval tot grote
schade leiden.
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PROTEC T1S-SERIE

IS DE NIEUWSTE DOORONTWIKKELING
VAN RAYCAP OP HET GEBIED VAN
OVERSPANNINGSBEVEILIGING.

Al vele jaren zijn fabrikanten van overspannings
beveiligingen met de ontwikkeling bezig van een

KENMERKEN EN VOORDELEN NIEUWE PGDT-TECHNOLOGIE:

SPD welke geschikt is voor 25 kA 10/350 μs, en voor

• LEKSTROOMVRIJE OPTIE MOGELIJK

testklasse I te gebruiken is die tevens gemonteerd

• COMPACTE, INSTEEKBARE BEHUIZING

is in een DINbehuizing kleiner dan 2TE.

• VOOR NETWERKEN MET HOGE POTENTIËLE
KORTSLUITLEKSTROMEN (SCCR)

De PROTEC T1 wordt in een 1TE (17,5 mm)
DIN-pakket geleverd. Dit is de meest compacte
steekbare overspanningsbeveiliging (surge Protective

• GESCHIKT VOOR HERHAALDE PROCESSEN IN
NETWERKEN MET EEN IP TOT 50 KA 50/60 HZ
• LAGE RESTSPANNING VAN UP = 1,5 KV

• KAN WORDEN GECOMBINEERD MET
TYPE 2 OF TYPE 3 SPD’S
• VERMINDERDE OPVOLGSTROOM
DOOR MEERCELLIG ONTWERP
• VOLDOET AAN TESTKLASSE I
VOLGENS IEC 61643-11
• VDE-GECERTIFICEERD

Device, SPD) op de markt die aan de eisen voldoet
van testklasse I volgens IEC 61643-11.

HORA eTec

Aansluitklemmen
serie HLAK
• Geschikt van 25 mm² – 70 mm²

Meer info:

NOODSTROOM
VOOR UTILITEIT,
DATACENTERS EN
ZIEKENHUIZEN

• Compacte en robuuste constructie
• Aanrakingsveilig conform DIN EN 50274
• Geschikt voor spanning tot 1000 V AC/DC
• Modulair systeem, eenvoudig te koppelen
• Snellere installatie; vereenvoudigde
schroefmontage
• Zowel horizontale- als
verticale installatie mogelijk
• Smalle bouwvorm

VOORRAAD
OP

LEVERING
BINNEN
24 UUR

Leverancier van complete noodstroomoplossingen
bestaande uit noodstroomaggregaten of DRUPS;
advies, ontwerp, installatie, keuringen en nazorg.

Gebruiksvriendelijk, robuust en duurzaam
Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie.

brinkmann-niemeijer.nl
info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00
Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello

Calpe.nl | 0342 - 45 15 44 | Barneveld

b&n_adv_noodstroom_0029(2).indd 1
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het veiligheidsaspect. Veiligheid stond bij mij altijd

commissie van de Amerikaanse ISA die parallel liep

op de eerste plaats.”

aan IEC 61508. Na deze initiële versies werkte hij
binnen IEC verder aan een volgende versie van

Lange adem

IEC 61508, die in 2010 gepubliceerd werd. En sinds-

Hamers benadrukt dat deel van het commissiewerk

dien werkte hij binnen de commissie aan een derde

bestaat uit het vormen van coalities. Hij geeft een

versie, die eigenlijk in 2020 klaar had moeten zijn.

voorbeeld: “Met de eindgebruikers is het mij gelukt

“Maar corona strooide zand in de motor.”

om in IEC 61508 de door de certificeringsinstantie
gewenste erg specifieke eisen met betrekking tot

Vogels

documentatie zo te verwoorden dat de informatie

In oktober 2020 ging Hamers met pensioen. Ook

weliswaar vastgelegd moet worden, maar zonder

het commissiewerk – dat hij in totaal dus 28 jaar

dat daarbij opgelegd is in welke structuur dit moet

deed – droeg hij in het afgelopen jaar daarom over.

gebeuren. Samen met de certificeringsinstanties

“Mijn opvolger is Honeywell-collega Aad van Wen-

heb ik er daarbij voor gezorgd dat de technische

sen. Hij heeft zeer veel ervaring en kennis, dus mijn

veiligheidseisen van voldoende niveau bleven.”

opvolging is in goede handen.” Hamers richt zich

Als gevolg van de vele belangen die een rol spelen

inmiddels op heel andere dingen. “Ik was eerst wel

in het opstellen van een internationale standaard,

een beetje bang voor een zwart gat, maar ik heb mij


kan het lang duren voordat er resultaat geboekt

nog geen moment verveeld”, zegt hij. “Ik heb twee

wordt. “Standaardisatie is een zaak van de lange

rechterhanden, dus mijn drie zonen, waarvan er een

adem, zeker wanneer er totaal nieuwe technieken

in Australië woont, vragen mij om allerlei klussen

op de markt komen”, beaamt hij. “Uiteindelijk gaat

voor ze te doen. Ik doe dat graag.”

het om het vinden van consensus tussen alle com-

Daarnaast heeft Hamers een nieuwe hobby gevon-

missieleden. Een standaard is daarom de ‘lowest

den: vogels spotten. Hij is onder meer lid van de

common denominator’: het minimum waarover alle

vogelwerkgroep Biesbosch, lid van een uilenwerk-

commissieleden het eens kunnen worden.”

groep en sinds kort ondersteunt hij een website

Het opstellen van de eerste versie van IEC 61508

waarvoor hij ook artikelen schrijft. Voorts is hij

nam maar liefst 16 jaar in beslag. “Het proces begon

voortdurend druk met het zoeken naar vogelsoorten

al in 1984 – dus ruim voor mijn tijd. Uiteindelijk

die hij nog niet eerder gespot heeft. “Ik heb mijzelf

was de eerste publicatie in het jaar 2000. Aan die

als doel gesteld om in 2021 driehonderd verschil-

eerste publicatie heb ik vanuit mijn kennis een grote

lende vogelsoorten in Nederland te spotten”, zegt hij

bijdrage kunnen leveren.”

enthousiast. “Dat valt nog niet mee.” Hij glimlacht.

Sinds zijn pensionering
houdt Hamers zich met
heel andere dingen bezig.
Zo spot hij vogels en is
hij lid van een uilenwerkgroep.

“Alles waar ik aan begin, wil ik goed doen.”
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden bij Honeywell
en IEC 61508 nam Ad onder meer zitting in SP84
Mag1010 022021
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Materiaalefficiëntie
belangrijker dan ooit
Het besef dat we spaarzaam moeten omgaan met onze natuurlijk
hulpbronnen behoeft geen uitleg. Voor een aantal van die hulpbronnen is het eind van de beschikbaarheid al in zicht. Materiaalefficiëntie is dus van toenemend belang. De Nederlandse commissie ‘Materiaal efficiency voor Eco-design’ (NEN 10) buigt zich
over de energie-gerelateerde producten. Niet alleen nationaal,
maar ook in Europees verband. Onlangs publiceerde de Europese
normalisatiecommissie CEN-CENELEC JTC 10 negen normen met
betrekking tot materiaalefficiëntie. (zie kadertekst)
Solange Blaszkowski is voorzitter van deze normcommissie . Zij legt eerst uit wat het werk van JTC
10 inhoudt. “JTC staat voor Joint Technical Comité.
Dit branche-overstijgend comité richt zich met
name op standaarden voor het bepalen van efficiënt
gebruik van materialen door de producten langer in
gebruik te houden of te hergebruiken (zogenoemde
materiaalefficiëntie). Materiaalefficiëntie is onderdeel
van de circulaire economie. Je moet het zo zien:
materialen overstijgen de branche, maar ook circu

Solange Blaszkowski is
Standardisation Director
Environment bij Philips
en voorzitter van normcommisie ‘Materiaal efficiency voor Eco-design’.

lair is breder dan de branche. Simpel gezegd: koper
komt voor in de elektrotechnische wereld, maar ook
in de meubelindustrie en de bouw. Een deel van die
producten zijn de zogenaamde ErP’s, de energy-related products. Deze producten hebben allemaal
‘iets’ met energie te maken. Onlangs hebben we dus
een aantal standaarden gepubliceerd. Het is niet zo
dat energie-gerelateerde producten alleen betrek-
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king hebben op elektrotechnische producten. Een

desinfecteren en bijvoorbeeld als tweedehands/ge-

raam bijvoorbeeld is ook een energie-gerelateerd

refurbished kunt verkopen. En als dat niet mogelijk

product. Omdat het ene raam meer energie en dus

is, kan je het demonteren en de onderdelen herge-

warmte doorlaat dan het andere en dus invloed

bruiken. Dat heeft dus alles met het design van het

heeft op het opwarmen (of juist verkoelen) van een

product te maken. Ecodesign gaat dus verder dan

gebouw, is dit raam ook een energie-gerelateerd

functionaliteit, gebruikersgemak of hoe het eruitziet.

product.”

De milieuaspecten worden steeds belangrijker. Eco-

Bij materiaalefficiëntie
gaat het om het vergroten van de levensduur
van een product, maar
ook om de mogelijkheid
tot het repareren, recycleren en hergebruiken
van producten en componenten.

design biedt regels hoe een product moet worden

Ecodesign

ontwikkeld dat milieuvriendelijk is in alle fasen van

JTC 10 ontwikkelt normen om de materiaaleffici-

zijn bestaan, van de materiaalwinning en het maak-

ëntie van ErP’s te vergroten en zo de Ecodesign

proces tot en met het gebruik en de verwijdering.

wetgeving te ondersteunen. JTC 10 en dus ook
de Nederlandse commissie ‘Materiaal efficiency
voor Eco-design’ houdt zich bezig met Ecodesign.
“Hierbij gaat het niet alleen om de levensduur van

Ecodesign gaat verder dan functionaliteit,
gebruikersgemak of hoe het product eruitziet.

een product, maar ook om de mogelijkheid tot het
repareren, recycleren en hergebruiken van productcomponenten en gerecycleerde materialen.” Een

De mogelijkheden en service die de ‘niet-tevreden-

onderwerp dat volgens Blaszkowski actueler is dan

-geld-terug’ garantie biedt, zijn superklantvriendelijk,

ooit. “Bij sommige retailers krijgen klanten de ‘niet-

maar betekenen ook een flinke belasting op het

-tevreden-geld-terug’ garantie dat ze hun product

materiaalgebruik en dus een aanslag op het milieu.

binnen 30 dagen terug kunnen sturen, als ze niet

Het is dus van groot belang dat producten worden

tevreden zijn. Vaak zien we in de praktijk dat er dan

ontwikkeld om circulair te zijn, zodat ze telkens een

toch wel iets met zo’n product is gebeurd. Soms is

nieuw leven krijgen.”

het gebruikt, soms is het vies, of is de verpakking
beschadigd. Vooral bij producten waar hygiëne een

Assessment normen

belangrijke rol speelt, is dit een belangrijk aspect.

De onder JTC 10 ontwikkelde normen zijn ‘assess-

Deze producten functioneren nog prima, maar

ment normen’. Dat wil zeggen dat met deze normen

kunnen niet meer als nieuw verkocht worden. Het is

aspecten zoals levensduur van producten gemeten

dan van belang dat je zo’n product eenvoudig kunt

kunnen worden, maar ook hoe makkelijk of moeilijk

Mag1010 022021
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productspecifieke normen worden gepubliceerd.
De reden was dat de Europese Commissie de
materiaalefficiënte vereisten voor producten niet
kon bepalen. De meeste normen die in JTC 10
ontwikkeld zijn, zijn dus generieke normen. Dat wil
zeggen dat ze bedoeld zijn als richtlijn om nieuwe
‘productspecifieke’ normen te ontwikkelen met
betrekking tot materiaalefficiëntie. Als er nog geen
productnormen zijn, kunnen de JTC 10 normen gebruikt worden om producten te beoordelen, maar
het is niet ideaal.”
Eén norm van JTC 10 is direct toepasbaar op
producten, namelijk de EN 45558. Deze heeft
betrekking op kritische grondstoffen. Deze norm is
recentelijk genoemd door de Europese Commissie
in relatie tot ‘Eco-design requirements for servers
and data storage products’. De verwachting is dat


Het is van belang dat
producten eenvoudig
ontmanteld kunnen
worden en bijvoorbeeld
als gerefurbished kunnen
worden verkocht.

deze norm straks in de OJEU (Official Journaal of
producten bijvoorbeeld gerepareerd, ‘remanufactu-

the European Union) genoemd gaat worden.

red’ of gerecycleerd kunnen worden. Deze normen
geven ook aan hoe het percentage van hergebruikte

Werkwijze

componenten of gerecycleerde materialen in pro-

De nationale normcommissie vergadert tweemaal

ducten berekend kan worden. Op dit moment wordt

per jaar. De werkwijze en de omvang van de

gekeken naar de mogelijkheid om een nieuwe norm

werkzaamheden worden bepaald door de normen

onder JTC 10 te ontwikkelen, die helpt producten te

die in CEN-CENELEC JTC 10 worden gemaakt. De

ontwikkelen die meer circulair zijn. Verder moet de

commissie vergadert voorafgaand aan de verga-

Europese Ecodesign wetgeving uitgebreid worden

dering van CEN-CENELEC JTC 10 om de Neder-

naar nieuwe productcategorieën (breder dan ERP).

landse standpunten te bepalen voor de verschil-

JTC 10 werkt al aan verbreding van haar scope om


Voor een aantal hulpbronnen is het eind van
de beschikbaarheid in
zicht. Materiaalefficiëntie
is dus van toenemend
belang.

optimaal aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het
gebied van Europese wet- en regelgeving.

Elektrotechnische producten
De commissie ‘Materiaal efficiency voor Eco-design’ werkt vanuit Nederland mee aan de totstandkoming van standaarden. Ideeën voor materiaalefficiëntie kunnen op nationaal niveau ontstaan, maar
soms komt er ook een verzoek vanuit de Europese
Commissie. Zijn het ideeën in het elektrotechnisch
of ErP en materiaalefficiënte speelveld dan worden
ze door CEN-CENELEC JTC 10 beoordeeld en
als de meerderheid van de landen in Europa (in
Nederland vertegenwoordigd door NEN 10) het er
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mee eens is dan wordt er een standaard ontwik-

lende agendapunten. De normcommissieleden

keld. Blaszkowski: “De Europese Commissie heeft

participeren in één of meerdere werkgroepen van

aan CEN en CENELEC gevraagd ‘generic’ normen

CEN-CENELEC JTC 10, waarin zij het nationaal

te ontwikkelen. Op basis van deze normen kunnen

belang behartigen, maar ook de belangen van hun
Mag1010 022021
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Voorbeelden van belanghebbenden bij deze ‘Eco-de-

Negen normen voor
materiaalefficiëntie

signcommissie’ zijn producenten van elektrische pro-

De Europese normalisatiecommissie CEN-CENELEC JTC 10 ‘Energy-

ducten en elektronica, leveranciers van grondstoffen

related products – Material efficiency aspects for ecodesign’ ontwikkelt

voor elektrische producten, de overheid, recyclebe-

normen voor de materiaalefficiëntie. Deze Europese normcommissie

drijven, kennisinstituten en controlerende instanties.

heeft met medewerking van NEN 10 onlangs de negen onderstaande

In 2020 maakten Canon, Dekra, ICL Europe, het

normen gepubliceerd:

eigen organisatie. Zij leveren commentaren of
stemadvies op de desbetreffende normen.

Groot en klein

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Philips
en Signify deel uit van de commissie. Het is volgens

NPR-CLC/TR 45550:2020 Definitions related to material efficiency

Blaszkowski een misverstand om te denken dat de

Definities die in verband staan met materiaalefficiëntie

commissie alleen bestaat uit grote bedrijven.

NEN-EN 45552:2020 General method for the assessment of the durability of
energy-related products

De status

Algemene methode voor de bepaling van de levensduur van energie-gerelateerde

JTC 10 heeft negen normen gepubliceerd. Maar

producten

wat is de waarde daarvan? Blaszkowski: “Nu de

NEN-EN 45553:2020 General method for the assessment of the ability to

JTC 10-normen gepubliceerd zijn, is een mogelijk

remanufacture energy-related products

volgende stap dat de Europese Commissie nieuwe

Algemene methode voor het bepalen van de mogelijkheid om energie-gerelateerde

wet- en regelgeving gaat publiceren met eisen voor

producten te reviseren

individuele producten. Gerelateerd aan deze wet-

NEN-EN 45554:2020 General methods for the assessment of the ability to

en regelgeving zullen ook nieuw ‘standardisation

repair, reuse and upgrade energy-related products

requests’ voor productspecifieke normen gepresen-

Algemene methoden om de mogelijkheden te bepalen voor het repareren,

teerd worden aan CEN en CENELEC. JTC 10 gaat

hergebruiken en upgraden van energie-gerelateerde producten

deze productspecifieke normen niet ontwikkelen.

NEN-EN 45555:2019 General methods for assessing the recyclability and

Dat doet het betreffende technisch comité. Wel

recoverability of energy-related products

worden de nieuwe productspecifieke normen ont-

Algemene methoden voor het bepalen van de recycleerbaarheid en

wikkeld, gebaseerd op de JTC 10-normen. Op deze

herbruikbaarheid van energiegerelateerde producten
NEN-EN 45556:2019 General method for assessing the proportion of reused
components in energy-related products
Algemene methode om het proportionele aandeel aan hergebruikte componenten
in energie-gerelateerde producten te bepalen
NEN-EN 45557:2020 General method for assessing the proportion of recycled
material content in energy-related products
Algemene methoden om het gehalte aan gerecycleerd materiaal in
energiegerelateerde producten te beoordelen
NEN-EN 45558:2019 General method to declare the use of critical raw
materials in energy-related products
Algemene methode om het gebruik van kritische ruwe grondstoffen in energiegerelateerde producten aan te geven
NEN-EN 45559:2019 Methods for providing information relating to material
efficiency aspects of energy-related products
Methoden om informatie te geven over materiaalefficiëntie-aspecten van energie-

manier wordt harmonisatie ook over de productnor-

gerelateerde producten.

men heen gegarandeerd.
www.nen.nl/materiaal-efficiency-voor-eco-design
Mag1010 022021
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Cybersecuritytraining maakt
bewust
Er is een sterk groeiende behoefte aan ICS-professionals die kennis hebben van cybersecurity binnen
technische of proces-automatiseringsomgevingen. Om hierin te voorzien heeft
Hudson Cybertec in samenwerking met
NEN een complete, driedaagse cybersecuritytraining ontwikkeld rondom
IEC 62443: Cyber Security for Industrial Automation & Control Systems
(IACS).
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Marcel Jutte is vice-voorzitter van het Industrieel Platform
Cyber Security en trainer IEC 62443. Foto: Marcel Jutte
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We spreken Marcel Jutte. Hij is vice-voorzitter van
het Industrieel Platform Cyber Security en trainer
IEC 62443.
Eerst iets over je eigen achtergrond.
“Met inmiddels meer dan 35 jaar ervaring in de
industriële automatiseringssector op verschillende
niveaus en in verschillende functies, heb ik me sinds
20 jaar met name gespecialiseerd in cybersecurity,
binnen wat tegenwoordig ook bekend staat als Operational Technology (OT). Ik ben veelal betrokken en
werkzaam geweest in de vitale infrastructuur, zoals


vitale sectoren olie&gas, drinkwater- en waterbehandeling, defensie, chemische industrie en de voedings-

nologie, krijgen zij een uitstekend begrip van de

en genotsmiddelenindustrie. Ik ben de oprichter en

IEC 62443-norm en leren ze de nieuwe kennis en

managing director van Hudson Cybertec, een Neder-

vaardigheden toe te passen binnen de praktijk van

lands bedrijf met als core-business cybersecurity-

hun eigen organisatie. De training wordt gegeven in

-oplossingen voor met name de primaire processen

het Nederlands en het trainingsmateriaal is in het

bij (vitale) organisaties, zowel in de publieke als in de

Engels.”

Tijdens het driedaagse
programma raken deelnemers onder andere
bekend met relevante cybersecurity terminologie.
Foto: Shutterstock

private sector.”
Wordt cybersecurity onderschat?
Wat is specifiek de meerwaarde van de training?

“Gelukkig komt er steeds meer bewustwording dat

“Er is een sterk groeiende behoefte aan IT- en

men risico loopt, maar nog steeds te weinig. Het

OT-professionals die kennis moeten hebben van

is een samenspel van meerdere factoren. Er hoeft

cybersecurity binnen technische of proces-auto-

maar één persoon te zijn in een organisatie of in de

matiseringsomgevingen. Om hierin te voorzien, is

keten die bijvoorbeeld op een verkeerde link klikt en

deze complete cybersecuritytraining ontwikkeld voor

dan heb je de poppen aan het dansen. Ook komen wij

iedereen die betrokken is

vaak tegen dat cyber-

bij productie- en proces-

security nog niet (hoog)

installaties, gebouw gebonden installaties, zoals
gebouwbeheersystemen,
HVAC, toegangscontrole,

In de boardroom staat
cybersecurity nog niet hoog
genoeg op de agenda.

genoeg op de agenda
staat in de boardroom.
Steeds meer bedrijven
worden aangevallen. Er

CCTV en inbraakbevei-

zijn genoeg voorbeelden

ligingssystemen. Deze

van bedrijven die te

training is bij uitstek ook interessant voor iedereen

maken hebben met ransomware. Maar men krijgt ook

die betrokken is bij de ontwikkelingen rondom Smart

steeds meer te maken met hackers die op het net-

Industry, Industry 4.0, Smart Cities, IoT of IIoT (Indus-

werk rondneuzen en mogelijk ook informatie stelen of

trial Internet of Things). De IEC 62443-training geeft

het productieproces saboteren.”

uitleg hoe de norm in elkaar zit en hoe je deze kan
toepassen in OT-omgevingen. Een groot gewin en

Wordt het steeds erger?

het voorkomt dat je onbedoeld het wiel opnieuw gaat

“Ja, men moet zich vooral bewust zijn van aanvallen,

uitvinden.”

spionage en sabotage. Daarnaast zien we ook dat de
aanvallen steeds complexer en geraffineerder wor-

En met welke bagage gaan de deelnemers na drie

den. Dit niet alleen door statelijke actoren, oftewel

dagen naar huis?

landen en overheden, maar ook criminele organisa-

“Tijdens het driedaagse programma raken deelne-

ties zien er een goed business model in. De impact

mers bekend met relevante cybersecurity termi-

van digitale incidenten met betrekking tot de vitale

Mag1010 022021
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NEN CONNECT

WERK SLIMMER IN
DE ELEKTROTECHNIEK
Meer dan 25.000 gebruikers ervaren dagelijks het gemak van NEN Connect.
U straks ook?
• Beschik altijd en overal over de actuele norm(en)
• Keuze uit verschillende kant-en-klare pakketten
Bekijk de pakketten voor de e-installateur:

www.nenconnect.nl/elektrotechniek
ALTIJD ACTUEEL, MAKKELIJK EN BETROUWBAAR.

Cybersecuritytraining maakt bewust
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infrastructuur kan erg groot zijn en daar zijn deze

met andere medewerkers of externe partijen. Ook

criminelen zich ook bewust van. Met vitale informatie

medewerkers die net zijn ontslagen, maar nog wel

hebben zij een perfect chantagemiddel in handen.

toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk, kunnen een

Doelgerichte aanvallen zullen dan ook steeds vaker

gevaar vormen. Daarnaast zijn er statelijke actoren

voor gaan komen.”

die bedrijven en of overheden bespioneren of saboteren en ook persoonsgegevens kunnen vinden van

Is de training geschikt voor alle soorten bedrij-

managers, medewerkers of klanten.”

ven, of moeten we specifiek aan de chemie of
bepaalde high-tech bedrijven denken?

Moet ik dan denken aan Russische of Chinese

“Als het gaat om de IEC 62443-training gaat het

hackers die bedrijfsinformatie proberen te stelen?

meer dan alleen over chemie of high-tech bedrijven.

“Ja, maar ook vele andere landen zijn hierin actief.


Vele andere sectoren werken tegenwoordig met

Sabotage is niet alleen het kapot maken van syste-

procesautomatisering en gebouwbeheersystemen.

men en netwerken, maar sabotage is ook het beïn-

Denk aan energie- en drinkwaterbedrijven en water-

vloeden van mensen via bijvoorbeeld social media.”

De IEC 62443 training
geeft uitleg hoe de norm
in elkaar zit en hoe je
deze kan toepassen in
OT-omgevingen. Foto:
Shutterstock

schappen, logistiek en transport (havens, luchtvaart),
voedingsindustrie, nucleaire industrie, olie, gas,

Of gaat het om criminelen die je bedrijfsproces

waterstof en de maritieme industrie (scheepvaart).

platleggen en geld eisen?

Ook binnen de overheid heeft men steeds meer met

“Ook. Veel cybercriminelen zijn tegenwoordig heel

procesautomatisering te maken.”

slim in ransomware en vragen altijd om geld. Sommige bedrijven betalen geld, andere bedrijven betalen

Waar ligt de grens, voor wat betreft omvang of

niet en weten het te herstellen, maar ook dat kost

werkzaamheden van een bedrijf?

veel tijd en dus ook geld.”

“Cybersecurity is een voorwaarde voor veiligheid en
heeft daarmee ook een relatie met het HSE-beleid

Heb je concrete voorbeelden van wat kan gebeu-

(Health, Safety & Environment, red.) binnen bedrijven

ren?

én met het voorkomen dat de productie stilvalt. Be-

“Via wiperware, denk aan Maersk, waren alle syste-

drijven in vitale sectoren nemen cybersecurity steeds

men vernietigd, met name in de Rotterdamse haven.

vaker serieus, leiden hun mensen op en huren speci-

Een ander voorbeeld is ransomware, waarbij men uit

alisten in. Veel mkb-bedrijven hebben echter nog (te)

is op financieel gewin. Dit is nogal wat internationale

weinig aandacht voor cybersecurity. Dat staat bij veel

ziekenhuizen, gemeenten en universiteiten overko-

bedrijven nog in de kinderschoenen. Deze training is

men. Soms is ook sprake van sabotage, zoals bij het

juist ook geschikt voor een mkb’er of toeleverancier.

Israëlisch waterbedrijf, het Oekraïense energiebedrijf

Cybersecurity betreft de gehele keten.”

en een Saudisch oliebedrijf. En daarnaast heb je ook
nog te maken met spionage. Het komt allemaal voor

Uit welke hoek komen de gevaren?

en in toenemende mate. Daarom is het goed om daar

“Als het om personen, bedrijven of landen gaat:

op voorbereid te zijn.”

cybercriminelen, (ingehuurde) externe hackers van
concurrerende bedrijven. Of eigen (oud-)medewer-

www.nen.nl/training-cyber-security-for-industrial-

kers: zij kunnen ook vertrouwelijke informatie delen

-automation-and-control-systems-401819
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Norm voor op
het dashboard
Afgelopen najaar, om precies te zijn op 10 oktober, zag de vernieuwde NEN 4010 het levenslicht. Gebruikers zijn enthousiast
over de publicatie: het is een prettig leesbaar en gebruiksvriendelijk document. Toch is hier en daar nog wel wat uitbreiding
gewenst, zo stellen enkele betrokkenen. Verschillende gebruikers
geven hun reactie op de nieuwe NEN-publicatie.



NEN 4010 behandelt op
laagdrempelige wijze de
meest gangbare norm-aspecten in het veelzijdige elektrotechnische
vakgebied.

NEN 4010 – Elektrische in-

schaft, omdat ik voor een EVC-traject op de hoogte wil

stallaties voor laagspanning

zijn van de nieuwste normen en richtlijnen. Ik heb ook

− Eisen voor de algemene

NEN 1010 tot mijn beschikking, maar die staat hier al 20

Nederlandse installatieprak-

jaar in de kast. De 4010 is handzamer en gemakkelijker

tijk is een bijzondere norm.

in gebruik. Ik werk hoofdzakelijk voor particulieren en

De publicatie kan gelden als

kleine zakelijke opdrachtgevers. Daar zijn de installaties

een handzame samenvatting

niet extreem complex, dus NEN 4010 is toereikend.

van NEN 1010. Laatstge-

Ik probeer bij offertes en nieuwe installaties altijd te

noemde norm – hoewel de belangrijkste norm in het

werken volgens de normen en met deze NEN 4010 heb

elektrotechnische vakgebied – is soms te ingewikkeld

je een prima naslagwerk waar je direct je antwoorden

en te uitgebreid om in de dagelijkse installatiepraktijk

kunt vinden.”

te raadplegen. Daarom kwam er vanuit de sector het
verzoek om een handzame samenvatting, die door de

Praktijkgericht

mensen ‘op de werkvloer’ daadwerkelijk eenvoudig

Het is precies de reden dat NEN 4010 ontwikkeld

opgeslagen kan worden. Het resultaat is NEN 4010,

werd: het bieden van een handzame en praktische

waarvan afgelopen oktober een vernieuwde versie

samenvatting van NEN 1010, die in de dagelijkse praktijk

gepresenteerd werd. De nieuwe versie is nadrukkelijk

eenvoudig kan worden opgeslagen. De publicatie is

bedoeld voor toepassing in de dagelijkse praktijk.

geschikt voor gebruik door vakmensen in de praktijk,
die NEN 4010 bijvoorbeeld kunnen meenemen in de
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Handzamer

bedrijfswagen en desgewenst kunnen opslaan op de

Aan de nieuwe NEN 4010 werden onderdelen toe-

werkvloer.

gevoegd, zoals campings, bouw- en sloopterreinen,

Dat de publicatie van een laagdrempelige versie van

medisch gebruikte ruimtes, afstemming van elektrisch

NEN 1010 gewaardeerd wordt vanuit de elektrotech-

materieel en inspecties. Maar die toevoegingen waren

nische sector blijkt uit de antwoorden van diverse ge-

voor Arjan Cornelissen van Cornelissen Installatie Ser-

bruikers van de publicatie. Zo geeft Roland van Rossum

vice uit Zutphen niet de primaire reden om de nieuwe

van JM Services aan dat NEN 4010 werd aangeschaft

NEN 4010 in huis te halen. “Ik heb NEN 4010 aange-

vanwege de betere leesbaarheid van deze versie. En
Mag1010 022021
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kocht recentelijk NEN 4010 om de werkzaamheden

NEN 1010 nog niet gereed

aan elektra correct te kunnen uitvoeren. Schoone was

Op 10 oktober 2020 heeft NEN, naast NEN 4010, ook de wijzigingen van de nieuwe

reeds in het bezit van NEN 1010, maar koos daar-

NEN 1010 toegelicht. Helaas is de nieuwe NEN 1010 nog niet gereed. De normcom-

naast voor NEN 4010 omdat deze versie volgens hem

missie die zich met NEN 1010 bezighoudt, is nog in discussie over een laatste bepa-

beschikt over meer op de praktijkgerichte tabellen voor

ling. Zij hebben tot nu toe hierover geen consensus kunnen bereiken. De hoofdcom-

gangbare materialen.

missie NEC 64 kijkt nu of zij mee kunnen helpen om tot een oplossing te komen.

Schoone gebruikt NEN 4010 vooral voor elektra-revi-

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transpa-

sies bij verbouwing aan zijn eigen woning en woningen

rant en gericht op consensus. In de normcommissie zitten vertegenwoordigers van

van familie. “Op het moment dat ik de werkzaamheden

alle betrokken partijen, zoals installateurs, fabrikanten, inspecteurs, eindgebruikers,

uitvoer, wil ik het goed doen. Dan is NEN 4010 daarbij

adviesbureaus en brancheorganisaties. De rol van NEN is om de belanghebbende

een handige hulp”, aldus Schoone, die overigens nog

partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk normen te maken. NEN faciliteert het

wel een kanttekening heeft. “NEN 4010 zou wat mij

tot stand komen en de implementatie van normen.

ook Hans Schoone heeft een soortgelijke reden. Hij

betreft nog wat meer op aanvullende regels vanuit
het Bouwbesluit in kunnen gaan. Zo is niet duidelijk
omschreven wat te doen met elektra in de buurt van

zeker een goed idee geweest van NEN [en van Techniek

een waterkraan, waar dat niet een badkamer, douche of

Nederland, die destijds de wens voor een laagdrem-

zwembad betreft. Er is bijvoorbeeld nergens beschre-

pelige variant van NEN 1010 naar voren bracht, red.].

ven hoe de aansluiting in de garage er uit moet zien.

“We hebben NEN 4010 aangeschaft omdat deze in

Daarnaast mis ik de regelgeving omtrent het installeren

iets begrijpelijker taal geschreven is”, zegt Hansma.

van PV-installaties.”

De mensen in onze organisatie hebben belangstelling

De relatie met het Bouwbesluit is in feite verdisconteerd

voor normen. Ze willen precies weten wat er wordt

in de publicatie. Met het toepassen van NEN 4010 vol-

voorgeschreven vanuit de norm. Daarom hebben wij

doet een elektrische installatie aan de technische voor-

NEN 4010 bewust aangeschaft, met de gedachte dat

schriften van het Bouwbesluit over de voorzieningen

monteurs en hulpmonteurs in de praktijk goed uit de

voor elektriciteit die gelden uit het oogpunt van veiligheid

voeten kunnen met deze tekst.”

voor de gebruiksfuncties van gebieden en ruimten.

Belangrijke behoefte

Meteen aan het werk
Ook bij tal van andere bedrij-

Een rondvraag in de markt leert dat men grosso modo

ven is de laagdrempeligheid

erg tevreden is over NEN 4010, maar dat er soms

van NEN 4010 de belangrijkste

bepaalde onderwerpen ontbreken. Ook volgens Dick

reden van aanschaf geweest.

Hartog, eigenaar van het adviesbureau HARTvoorOG,

“We kozen voor NEN 4010

had de normcommissie ervoor kunnen kiezen bepaalde

omdat we een installatiever-

informatie toe te voegen aan NEN 4010. Hartog schafte

antwoordelijke in dienst heb-

de publicatie niet lang geleden aan. Als zzp’er is Hartog

ben genomen en een goed leesbare publicatie wilden

voornamelijk bezig met het verduurzamen van vastgoed

waarmee deze medewerker meteen aan het werk kan”,

en advisering bij aankoop van vastgoed. Hij is momen-

zegt bijvoorbeeld ook René Vollebregt namens Koppert.

teel ook bezig met de bouw van zijn eigen NOM-woning

Het zijn geluiden die vanuit NEN ongetwijfeld met

en koos bewust voor de makkelijk leesbare NEN 4010.

instemming worden begroet. Want het bieden van een

“Ik heb behoefte aan hier en daar nog wat praktische

handzame norm die in de praktijk wordt toegepast, was

informatie, zoals de afstand tussen zadels om de YMVK-

precies het doel.

-kabel aan de wand te bevestigen”, zegt hij.

Sinds het verschijnen van NEN 4010 – oktober vorig

Ondanks enkele kritische opmerkingen is de algeme-

jaar – is de publicatie reeds door een groot aantal

ne tendens in de markt dat NEN 4010 zeker in een

bedrijven aangeschaft. En als de voortekenen niet be-

belangrijke behoefte voorziet. Volgens John Hansma,

driegen, ligt NEN 4010 in de toekomst bij nog veel meer

technisch directeur bij A&B Electrotechniek uit Zuid-

bedrijven in de kast. Of nog beter: op het dashboard van

-Beijerland, is de publicatie van NEN 4010 daarom

de bedrijfswagen.

Mag1010 022021



NEN 4010 is nadrukkelijk
bedoeld voor gebruik in
de dagelijkse praktijk.
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Voorzitter van de normcommissie ‘Ordening van
ondergrondse netten’,
Wil Kovacs: “Ik zou het
ondergrondse netwerk
geen zooitje willen noemen, maar meer ‘ernstig
ongecoördineerd’.”

Commissie
zoekt naast
belangenbehartigers
ook denkers
De normcommissie ‘Ordening
van ondergrondse netten’ is
begonnen met de actualisering en herijking van
NEN 7171-1 ‘Ordening aan
ondergrondse netten – Deel
1: Criteria’ uit 2009. En dat is
geen overbodige luxe, want
het wordt steeds drukker onder de grond.
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ruimtetekort onder de grond. Het gaat namelijk om



Het wordt steeds drukker
onder de grond.



Werken aan de ondergrondse netten zorgt
voor overlast voor de
omgeving.

meer dan gas, water, elektra (van laagspanning tot
hoogspanning), riolering en databekabeling.”
Kovacs geeft dan ook aan dat de norm ‘ordening
ondergrondse netwerken’ een belangrijke leidraad is
bij nieuw aan te leggen structuren. “Dat geldt voor
grote en kleine projecten. Van de aanleg of renovatie
van een hele stadswijk tot en met de herinrichting
van een rotonde. Het hoeft geen uitleg dat je bij
oude infrastructuren te maken hebt met de oude
situatie. De nieuwe infrastructuur moet je aanleggen conform NEN 7171-1”, zegt Kovacs, die benadrukt dat het niet zo is dat ‘spaghetti’ betekent dat
totaal onbekend is wat waar in de grond ligt. “De
registratie is geregeld via de Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten
en netwerken, red). Het Kadaster heeft hierbij een
Commissievoorzitter Wil Kovacs, in het dage-

uitvoerende rol.”

lijks leven manager Stadsbeheer in de gemeente
Rotterdam, is zo’n beetje zijn hele werkzame leven

Klimaatadaptatie

actief in dit ondergronds domein. “We zoeken een

“Het maatschappelijk belang van de ondergrondse

diversiteit aan leden. Natuurlijk leden die vanuit hun

infrastructuur is enorm groot. Door de steeds druk-

achtergrond betrokken zijn bij de materie, maar ook

ker wordende onder- en bovengrond zijn breed ge-

‘out of the box’-denkers zijn welkom. Het raakt namelijk behoorlijk vol onder de grond en we moeten
naar nieuwe oplossingen.”

Spaghetti
Aan alles is te merken dat Kovacs geniet van zijn
werk. Vol enthousiasme legt hij uit hoe de ondergrondse wereld van kabels, leidingen, rioleringen
en buizen eruitziet. “Zet de schop in de grond en je
staat iedere keer weer voor een verrassing.” Om
die opmerking te begrijpen, moeten we terug in de
tijd. “In Nederland hebben we te maken met een
zachte ondergrond, dus het lag voor de hand om
daarin de kabels en leidingen te leggen. Bovendien
zag het ondergronds netwerk er 100 jaar geleden
nog heel eenvoudig uit, maar gaandeweg de jaren

dragen en breed toepasbare criteria voor de onder-

is er steeds meer bijgekomen en is het één grote

linge ligging van kabels en leidingen van toenemend

spaghetti geworden”, zegt Kovacs, die er direct aan

belang. In de herziening zullen ook de effecten uit

toevoegt dat dat per stad en per streek verschilt.

de verschillende transities worden meegenomen.

“In Rotterdam hebben we na de Tweede Wereldoor-

Je moet dan denken aan de energietransitie, digitale

log, toen de stad weer opgebouwd moest worden,

connectiviteit en klimaatadaptatie”, zegt Kovacs. “Bij

strikte ordeningsprincipes gehanteerd. Daar is zorg-

energietransitie kun je bijvoorbeeld denken aan de

vuldig gedocumenteerd wat waar in de grond ligt.

ontwikkeling dat steeds meer woningen overgaan

Toch heeft ook Rotterdam te maken met toenemend

naar afname van restwarmte met veel grote buizen

Mag1010 022021
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Commissie zoekt naast belangenbehartigers ook denkers

Mag1010

in de ondergrond of naar all-electric. All-electric

partijen met hun eigen taken en belangen is in

betekent weer dat je op veel plekken gebruik gaat

ieders belang, maar ook een gezamenlijke ver-

maken van zwaardere bekabeling. Die bekabeling

antwoordelijkheid. Door ordeningsregels voor de

mag dan bijvoorbeeld weer niet te dicht bij stalen

ondergrond af te spreken en te volgen, wordt de

buizen komen te liggen. We zien bijvoorbeeld ook
steeds meer zware bekabeling voor bijvoorbeeld
hoogspanning. Deze bekabeling geeft warmte af.
Maar het is wettelijk vastgelegd dat ons drinkwater
niet warmer mag worden afgeleverd dan 25 graden.
Ligt die zware kabel te dichtbij dan kan de temperatuur van het water in gevaar komen.”
Een ander klimaatgerelateerd aspect is bijvoorbeeld
de aanleg van gescheiden watersystemen. “We
krijgen vaker te maken met heftige regenval, waarbij
we ook nog eens willen dat al dat water niet via het
gewone riool wordt afgevoerd. Dat betekent dat we
vaker gescheiden systemen aanleggen. Zo’n extra
systeem voor de afvoer van regenwater betekent
ook weer extra druk op het leidingennetwerk. Ook
de aanleg van warmte-koudesystemen en andere
bodemenergiesystemen betekenen een verhoogde
belasting van het stelsel.”

Kleuren
Voor de leek ligt het voor de hand om te denken dat


kleuren een belangrijke rol spelen bij het opstellen
van de normen, maar dat is volgens Kovacs niet

veiligheid vergroot en kunnen graafschades worden

het geval. “Bij de richtlijnen gaat het meer om de

verminderd. Voor de herziening van de norm ‘or-

plaats van de verschillende kabels en leidingen in

dening ondergrondse netten’ is de commissie dus

de ondergrond. Van bijvoorbeeld ondiep bij de gevel

op zoek naar nieuwe commissieleden. “En wat mij

tot diep in het midden
van de straat. Daarnaast spelen zaken als
hoe vaak je erbij moet
kunnen voor werkzaamheden een belangrijke

De norm ‘ordening ondergrondse netwerken’ is
een belangrijke leidraad
bij nieuw aan te leggen
structuren.

betreft gaat het verder

‘Zet de schop in de grond en je
staat iedere keer weer voor een
verrassing’.

rol”, zegt Kovacs, die

dan alleen de punten en
komma’s en het maken
van afspraken”, zegt
Kovacs, die hoopt dat
de commissie ook als
een soort denktank gaat

benadrukt dat ‘kleuren’ en ‘opschriften’ niet in het

fungeren. “We zijn duidelijk op zoek naar nieuwe

normenpakket zitten. “Je kunt er niet blindelings van

inzichten. Mensen die buiten de geijkte paden dur-

uitgaan dat bijvoorbeeld ‘geel’ gelijkstaat aan ‘gas’

ven te denken. We weten allemaal dat we onder de

en ‘groen’ aan elektra. Kleuren helpen, maar zijn

grond niet meer ruimte gaan creëren. Dat betekent

niet bindend. Er kan altijd, om wat voor redenen dan

dat we slimmer met de bestaande ruimte om moe-

ook een elektra-kabel liggen met een andere kleur.

ten gaan. Misschien moeten we wel weer nadenken

Beschadiging van zo’n kabel kan grote gevolgen

over bovengronds. De grootste fout is om te denken

hebben.”

‘We doen het al 40 jaar zo, dus we blijven het zo
doen’. We moeten een stap verder.”

Bovengronds denken
Een goede samenwerking en afstemming tussen
Mag1010 022021
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PV-systemen
in volgende
NEN 4010

In de nieuwe NEN 4010, die in oktober is verschenen, is nog geen hoofdstuk over
PV-systemen opgenomen. Een implementatiecommissie is druk bezig om hoofdstuk 712 van NEN 1010 te vertalen naar een toegankelijke en beter leesbare versie, speciaal geschreven voor de volgende editie van NEN 4010.
van de andere delen van de norm. We geven een
praktische uitleg van de voorschriften. Je moet
het ook zien als levend document, waarbij steeds
nieuwe inzichten om de hoek komen kijken. Zo zijn
er de laatste jaren veel vragen van de kant van verzekeraars, omdat er bijvoorbeeld brandgevaarlijke
situaties ontstonden, bijvoorbeeld om dat connectoren niet goed op elkaar aansloten. We zeggen ook
iets over de dikte van de leidingen en de manier van
schakelen en scheiden.”
Zoals bekend, is NEN 4010 een beter en makkelij

NEN 4010 besteedt
aandacht aan alle PV-systemen, ongeacht de
omvang. FOTO: SAMUEL
FABER VIA PIXABAY

ker leesbare versie van NEN 1010. Maar dat doet
De leden van de implementatiecommissie (norm-

volgens Aartman niets af aan de inhoud van het

commissie NEN 64-IC) komen uit verschillende

‘PV-systemen’-hoofdstuk. “De minder ervaren in-

koepels: de inspecteurs, de Fedet en mensen op

stallateur loopt de kans om in NEN 1010 te verzan-

eigen titel. De commissie bestaat uit zes leden.

den in de tekst. Met als gevolg dat de essentie over

Ben Aartman is voorzitter van de normcommissie

het hoofd wordt gezien en het resultaat wellicht niet

NEC 64-IC (Implementatiecommissie). Hij legt uit

voldoet aan wat de norm vereist. Met de opname

wat de reden van de vertraging is. “De commis-

van PV-systemen in NEN 4010 willen we dat voor-

sie had de vereenvoudigde versie van hoofdstuk

komen.”

712 uit NEN 1010 graag in NEN 4010:2020 willen
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opnemen, maar daarvoor was meer tijd nodig.

Veilig werken

PV-systemen is namelijk een bijzonder hoofdstuk.

De installateurs die PV-systemen aanleggen,

Dat komt omdat het in de uitvoering redelijk losstaat

moeten beschikken over een zekere mate van
Mag1010 022021

PV-systemen in volgende NEN 4010

Mag1010

‘acrobatische vaardigheden’. Ze moeten immers

werkt nu aan een stappenplan. “Aan de hand van

installatiewerkzaamheden verrichten op veelal

de stappen worden de ontwerper en installateur

schuine daken, maar ‘veilig werken’ maakt geen

door het ontwerp geleid. En op basis van deze

onderdeel uit van het nieuwe hoofdstuk. Aartman:

stappen kan de PV-installatie worden getoetst. Dit



Met behulp van de vereenvoudigde versie moet
de installateur een veilig
en betrouwbaar werkend
PV-systeem kunnen aanleggen. FOTO: MARIA
GODFRIDA VIA PIXABAY



Ook de dikte van de leidingen en de manier van
schakelen en scheiden
komt aan de orde. FOTO:
PARKSTAD INSPECTIES

“Het gaat puur over de installatie. Onderdelen zoals
‘veiligheid’ en ‘valpreventie’ worden afgedekt door
Arbowetgeving.” De Implementatiecommissie ziet
ook dat de bepalingen in NEN 1010 gelden voor
zowel de kleine(re) PV-systemen met tien tot twintig
zonnepanelen, als zeer grote PV-systemen met
honderden of zelfs duizenden zonnepanelen. “Net
als in NEN 1010 besteden we in NEN 4010 aandacht
aan alle installaties, ongeacht de omvang, al is het
natuurlijk wel zo dat de kleine PV-systemen minder
ontwerp- en installatie-inspanning vragen dan de
grote PV-systemen, maar de principes van installeren blijven hetzelfde.”

De minder ervaren
installateur loopt de kans om
in NEN 1010 te verzanden in
de tekst.

alles om te voorkomen dat bij de inspectie na de
aanleg blijkt dat belangrijke zaken ontbreken of dat
sprake is van een onveilige PV-installatie”, zegt de
voorzitter, die tot slot nog laat weten dat het plaatsen van draagconstructies geen onderdeel zijn van
NEN 4010 of NEN 1010. “Deze worden behandeld
in NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen- Integratie

Stappenplan

in daken en gevels- bouwkundige aspecten’”, aldus

Voor de implementatiecommissie is het dus een

Aartman, die aangeeft dat er nog niet is besloten of

uitdaging om het hoofdstuk PV-systemen toegan-

het hoofdstuk na afronding ook los verkrijgbaar is.

kelijk en leesbaar te herschrijven. Met als doel dat

“Als commissie hebben we daar geen zeggenschap

installateurs een veilig en betrouwbaar werkend

over. Die keuze ligt bij een andere normcommissie

PV-systeem kunnen aanleggen. De commissie

binnen NEN.”

Mag1010 022021
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Van software update tot afdekplaat
Paxton introduceert enkele nieuwe producten waaronder de nieuwe Entry update die de
mogelijkheid biedt om ‘noise cancelling’ uit te zetten. Een eigenschap die vooral van waarde
is voor buitenposten waar veel omgevingsgeluid is.
Verder biedt het bedrijf de Paxton Key waarmee de gebruiker via zijn smart credential toegang heeft tot meer locaties.
Op deze manier is van een smartphone of smartwatch een
digitale toegangssleutel te maken. Een derde product is de
Virdi biometrische lezer in Paxton Net2 die te integreren
is via de Biomerge software. Tot slot presenteert het bedrijf een afdekplaat waarmee de PaxLock Pro op een deur
is te plaatsen waar eerder een deurgreep of deurbeslag
was aangebracht en waarvan de boorgaten of markeringen
hoger zijn dan de PaxLock Pro. De afdekplaten verbergen
deze resterende gaten of markeringen op een nette manier.
Paxton Benelux
www.paxton-benelux.com
tel. (076) 333 39 99

Energieverdeelkasten
Hensel introduceert vanuit de Nederlandse vestiging in Apeldoorn (onlangs geopend) het
MI systeem waarmee eenvoudig en efficiënt energieverdeelkasten zijn samen te stellen.
Dit systeem bestaat uit
diverse behuizingen die
in een raster van 150 mm
in alle richtingen zijn te
combineren.

Vervolgens

bieden ze ruimte aan onder

meer

ratuur,

schakelappa-

zekeringhouders

of railsystemen tot 630A.
Het eindresultaat is een
verdeelinrichting die voldoet aan IEC 61439. De polycarbonaat kast is beschikbaar in de kleur RAL 7035, heeft beschermingsklasse IP54/65 en is te ontwerpen met behulp
van de calculatie- en planningstool Enyguide. Met deze
3D configurator is tevens een normconforme tekening
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te genereren. Toepassingen zijn te vinden in veeleisende

Hensel

omgevingen zoals de industrie, agrarische sector, infra en

www.hensel-nederland.nl

offshore.

tel. (055) 720 07 30
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Gateway voor
elektrische
voertuiglaadstations
Met de Intesis protocolvertaler van HMS Networks zijn OCPP 1.6 gebaseerde elektrische
voertuiglaadstations vanaf elk Modbus gebaseerd GBS te bewaken en te controleren.
Hiermee biedt het bedrijf een oplossing voor de vele varianten laadstations die gebruik
maken van het OCPP-protocol en moeten worden aangesloten op een willekeurig GBS.
Via de gateway kan het Modbus GBS niet alleen EV-gebruikers, maar ook laadoperaties en metingen door de EV-lader beheren. Op deze manier heeft de gebouweigenaar
controle maar beschikt tevens over onderhoudsservice en
energierapportage. De gateway is beschikbaar in een versie voor 1 laadstation met zeven aansluitingen en een voor

HMS Networks

twintig laadstations met elk zeven aansluitingen. Configura-

www.hms-networks.com

tie gebeurt met de configuratietool Intesis MAPS.

tel. 0487 20 30 00

Warmtebeeldcamera
Het programma warmtebeeldcamera’s van Euro-Index is
aangevuld met de Fluke TiS55+ en TiS75+. Deze modellen
bieden een thermische resolutie van respectievelijk 256 x
192 pixels en 384 x 288 pixels en hebben een meetbereik
tot 550 °C. Verder zijn beide camera’s water- en stofbestendig (IP54) en kunnen een val van 2 meter doorstaan.
Om het sorteren en organiseren van de beelden te vereenvoudigen, is het mogelijk om per warmtebeeld maximaal
60 seconden gesproken tekst op te nemen. Tevens is het
mogelijk om foto’s te maken van assetnummers of andere identificatiemiddelen en deze bij een warmtebeeld op te
slaan. De modellen onderscheiden zich door een functie
voor dauwpunt berekening die alleen bij de TiS75+ aanwezig is. Hiermee toont de camera alle plekken met een
temperatuur onder het dauwpunt als warmtebeeld en de
rest als visueel lichtbeeld.

Euro-Index
www.euro-index.nl
tel (010) 288 80 00

Mag1010 022021
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Multifunctionele
Installatietester en
Power tester
Sonel heeft een nieuw

De meting van spanning, stroom en vermogen maakt

model van hun vlaggen-

het mogelijk om de efficiëntie van een installatie te veri-

schip MPI-540 Multifunc-

fiëren. Met het aantal PV-installaties in Nederland, biedt

tionele Installatietester en

de nieuwe Sonel MPI-540-PV de installateur de functi-

Power tester gelanceerd.

onaliteit van een traditionele MFT (Multi Function Tes-

De Sonel MPI-540-PV is

ter) voor tests zoals RCD, loop, isolatie , continuïteit en

ontworpen voor het testen

aarde, gecombineerd met een driefase power quali-

van fotovoltaïsche installa-

ty logger (klasse S) en PV installatie tester. De meter

ties. Meting van zowel de

heeft ook test- en diagnostische mogelijkheden voor op-

DC- als AC-zijde van de

laadpunten voor elektrische voertuigen van elektrische

installatie is mogelijk en

voertuigen met de optionele Sonel EVSE-01-adapter.

wordt uitgevoerd volgens

Met de meegeleverde Sonel Reader software kunt u meet-

EN62446. De EN62446

gegevens uitlezen maar de optionele Sonel Reports PLUS-

omvat de vereisten voor

-software maakt het mogelijk om een uitgebreid PV-instal-

het testen, documenteren

latietestrapport te maken met meetresultaten die in het

en onderhouden van foto-

geheugen zijn opgeslagen tijdens de metingen.

voltaïsche (PV) systemen,
netgekoppelde systemen,

Havé-Digitap BV

documentatie,

www.have-digitap.nl

inbedrijf-

stellingstests en inspectie.

tel. 0184 642 343

DALI Gateways
Met de S64 KNX en de S128 KNX biedt Theben twee nieuwe DALI gateways waarmee respectievelijk één en twee
kanalen met 64 deelnemers in zestien groepen zijn aan
te sturen.
Door deze grote aantallen zijn er minder DALI-gateways
per installatie nodig wat een bijdrage levert aan een efficiëntie installatie en een duurzame lichtregeling. Daar komt
bij dat beide componenten zijn ontwikkeld met het oog op
de toekomst. Beide uitvoeringen zijn dan ook DALI-2 gecertificeerd en toe te passen in feitelijk ieder DALI project.
Theben
www.theben-nederland.nl
tel. 055 202 00 00
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Verlichtingscheck met een app
Met de Lux-O-Meter app biedt Ledvance een meetinstrument waarmee de verlichtings-

Door deze te controleren zijn vervolgens eventueel maat-

sterkte in bijvoorbeeld kantoren of op thuiswerkplekken eenvoudig is te bepalen. Zeker

regelen te nemen. De app is beschikbaar voor iOS- en

in een tijd van corona is dit belangrijk, omdat de verlichtingssterkte in kantoren vaak

Android-toestellen. In iOS-toestellen wordt de verlich-

minimaal 500 lux is terwijl hij in thuissituaties niet boven de 100 – 200 lux uitkomt.

tingssterkte bepaald via het camerabeeld, terwijl dit in de
Android-versie gebeurt via de ingebouwde lichtsensor. Beide versies bieden een gefundeerd meetresultaat dat door
de app wordt geëvalueerd en op een speelse manier naar
de gebruiker gecommuniceerd.

Ledvance
www.ledvance.com
(010) 750 14 14

Glasvezelconnectiviteit
Met de overname van Compose, breidt Legrand haar kennis en expertise uit op het vlak
van glasvezelconnectiviteit. Compose is dan ook gespecialiseerd in het domein van glasvezelconnectiviteit in de markt van Telecom en Data Center.
Als adviseur, producent, leverancier en installateur van
passieve communicatie-infrastructuur besteedt dit bedrijf
aandacht aan alle logistieke processen die verband houden met de productie en installatie van moderne connectiviteitsnetwerken. De overname vormt hiermee een prima
aanvulling op de Legrand Data Center Solution-producten,
waaronder kabelgoten, PDU-stroomverdelers, UPS-systemen, transformatoren en
schakelmateriaal.

Daar-

naast breidt Legrand binnenkort haar portfolio in
de Benelux uit met Infinium
Quantum glasvezel. Deze

Mag1010 022021

glasvezels kenmerken zich

Legrand Nederland

door lage verliezen en een

www.legrand.nl

lager elektriciteitsverbruik.

(0411) 65 31 11
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Programmeerbare voedingen
De TDK-Lambda Genesys serie programmeerbare DC-voedingen is uitgebreid met verschillende modellen die
volledig compatibel zijn met de bestaande uitvoeringen.
De nieuwe modellen zijn onder meer ontwikkeld voor het
testen van aandrijfsystemen voor elektrische voertuigen
(EV) en andere subsystemen voor auto's.
Daarnaast zijn ze in te zetten voor protonuitwisselingsmembraanelektrolyse
(PEM) voor de productie
van waterstof. Met de voor
deze toepassingen geoptimaliseerde uitgangsspanningen, kunnen de voedingen meer stroom leveren,
zodat het niet meer nodig is om twee of meer units parallel

EMC-, Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen.

te schakelen. Alle modellen kunnen schakelen tussen bedrijf bij constante spanning, constante stroom en een be-

TDK-Lambda Nederland

grensd constant vermogen. Tot slot zijn ze gecertificeerd

www.emea.tdk-lambda.com

volgens IEC/EN/UL 61010-1 en CE-gemarkeerd voor de

tel. +33 (0)6 728 375 77

Koppeling tussen EtherNet/IP en BACnet
HMS Networks introduceert een Intesis protocolvertaler waarmee een koppeling is te maken tussen EtherNet/IP en
BACnet IP/MSTP gebaseerde gebouwbeheersystemen. Door fabrieks- en gebouwinstallaties te koppelen, zijn onder
meer klimaatgegevens te monitoren die van belang zijn voor optimale productie- en werkomstandigheden.
Tevens is hiermee bijvoorbeeld de verlichting in het gebouw
af te stemmen op werktijden waarmee energieverspilling is
tegen te gaan en het beheer van noodsituaties te verbeteren. De integratie betreft alle Ethernet/IP gebaseerde
PLC's, zoals die van Rockwell Allen-Bradley. Daarbij
biedt de gateway bidirectionele communicatie en is
met een capaciteit van maximaal 1200 datapunten
zowel een BACnet IP/MSTP server/slave, als een
EtherNet/IP adapter met onafhankelijke Ethernet
poorten.
HMS Networks
www.hms-networks.com
tel. 0487 20 30 00
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HORA eTec
Noodstroomvoorziening

Apparatuur voor inspecties

Aansluitklemmen
serie HLAK

GMC-Instruments Nederland BV
Daggeldersweg 18,3449 JD Woerden
Oude Elferink BV
Postbus 323, 3440 AH Woerden
Seizoensweg 48, 7532 SL Enschede
Tel: 0348 - 42 11 55
Tel: 053 – 430 4009
• Geschikt van 25 mm² – 70 mm²
Fax: 0348 - 42 25 28
E-mail: info@oude-elferink.nl
E-mail:
Verkoop@gmc-
i
nstruments.nl
• Compacte en robuuste constructie
www.oude-elferink.nl
E-mail: service@gmc-instruments.nl
www.gmc-instruments.nl
• Aanrakingsveilig conform DIN EN 50274

• Geschikt voor spanning tot 1000 V AC/DC

ML Inspecties
Morsestraat 37, 4004 JP Tiel
Tel: 0344 - 78 50 52
Fax: 0344 - 63 47 47
Mobiel: 06 - 54235951
E-mail: info@mlinspecties.nl
www.mlinspecties.nl

Industrieterrein “Engelenburg”
Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello,
Nederland
Postbus 50, 7390 AB Twello, Nederland
Tel: +31 (0)571 - 27 69 00
Fax: +31 (0)571 - 27 68 00
E-mail: info@bnmotoren.nl
www.bnmotoren.nl

Keuringen en Inspecties

Importeur elektrotechnische
• Modulair systeem, eenvoudig componenten
te koppelen

Bliksembeveiliging

Overspanningsbeveiliging

• Snellere installatie; vereenvoudigde
schroefmontage
• Zowel horizontale- als
verticale installatie mogelijk Dijkman Nederland Elektrotechniek
Wegastraat 18, 5015 BS Tilburg
The Netherlands
• Smalle bouwvorm
Tel: +31 (0)13 536 01 44
Fax: +31 (0)13 542 75 32
DEHN Nederland B.V.
E-mail: verkoop@dijkman.com
Spaceshuttle 32, 3824 ML Amersfoort
www.dijkman.com
Tel: +31 (0)85 071 02 80
E-mail: info@dehn.nl
www.dehn.nl
Elektrotechniek OP

VOORRAAD

LEVERING
Bender Benelux B.V.BINNEN
Takkebijsters 54, NL-4817
BL Breda
24 UUR

Tel: +31 (0)76 5878713
Fax: +31 (0)76 5878927
E-mail: benderbenelux@benderbenelux.com
www.benderbenelux.com

BREIN Inspectie
Horloseweg 11, 3853 MH Ermelo
Tel: 0341 - 41 03 64
Mobiel: 06 - 81934221
E-mail: info@brein-inspectie.nl
www.brein-inspectie.nl

FW-Techniek Inspecties BV
Elektraweg 5, 3144 CB Maassluis
Tel: 010 - 592 44 78
Fax: 010 - 592 73 92
Mobiel: 06 - 13055414
E-mail: info@fwtechniek.nl
www.fwtechniek.nl

Technisch Tekenburo Kriek
Weidehommel 16, 1562 LK Krommenie
Tel: 075 - 642 08 90
Fax: 075 - 642 08 92
Mobiel: 06 - 54761733
E-mail: info@ttkriek.nl
www.ttkriek.nl

Kabels

Eldra BV
Branskamp 7, 6014 CB Ittervoort
Postbus 3720, 6014 ZG Ittervoort
Tel: 0475 - 56 67 67
Fax: 0475 - 56 50 05
E-mail: verkoop@eldra.nl
www.eldra.com

DEHN Nederland B.V.
Spaceshuttle 32, 3824 ML Amersfoort
Tel: +31 (0)85 071 02 80
E-mail: info@dehn.nl
www.dehn.nl
Stroomverdeling

Rittal BV
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar
Postbus 246, 6900 AE Zevenaar
Tel: +31 (0)316 - 59 16 60
Fax: +31 (0)316 - 52 51 45
E-mail: sales@rittal.nl
www.rittal.nl
Transformatoren en Voedingen

Jobarco
Verbreepark 15, 2731 BR Benthuizen
Tel: 079-3319313
Fax: 079-3423572
E-mail: info@jobarco.com
www.jobarco.com

Ook uw gegevens kunnen hier staan,
zodat uw relaties en eventuele nieuwe relaties u makkelijk kunnen vinden!
Mag1010 022021

Conduct Technical Solutions BV
Aalborg 4 2993 LP Barendrecht
Tel: 0180 - 53 11 20
E-mail: info@conduct.nl
www.conduct.nl

Keuringen en Inspecties

DEKRA
CALPE
BV
Calpe.nl
| 0342 - 45 15 44 | Barneveld
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
Anthonie Fokkerstraat 53,
Tel: 088 - 968 30 00
3772 MP Barneveld
Fax: 088 - 968 31 00
The Netherlands
E-mail: products.global@dekra.com
Tel: +31(0)342 45 15 44
www.dekra-product-safety.com
Fax: +31(0)342 45 13 64
E-mail: info@calpe.nl
www.calpe.nl

Schotman Elektro BV
Weverstraat 4, 9403 VJ Assen Nederland
Tel: +31 088 - 546 07 35
Fax: +31 088 - 546 07 36
E-mail: info@schotmanelektro.eu
www.schotmanelektro.eu

Technikeur Inspectie
Koetserstraat 4b, 1531 NX Wormer,
Nederland
Tel: 088 - 636 10 10
Fax: 075 - 642 29 44
E-mail: info@technikeur.nl
www.technikeur.nl

Wijdeven Inductive Solutions BV
De Scheper 250, 5688 HP Oirschot
Tel: 0499 - 32 01 30
Fax: 0499 - 32 01 31
E-mail: info@wijdeven.com
www.wijdeven.com
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SERIE 84 - Tijdrelais

SWITCH TO THE FUTURE

2in1

SMARTimer Type 84.02
ÉÉN voor ALLES,
ALLES in ÉÉN!

PLUS

NFC

Finder Toolbox

2-kanaals tijdrelais met 30 functies
Eenvoudig en overzichtelijk te
programmeren via NFC met
uw smartphone en de
Finder Toolbox NFC App.

30 functies

• Altijd het juiste tijdrelais mee op klus
• Exacte tijdinstellingen van 0,1 seconde tot 9999 uur
• Ook handmatig programmeerbaar met joystick
• Twee tijdrelais in één behuizing, afzonderlijk per kanaal te programmeren
• Nieuwe unieke functies mogelijk door beide kanalen te combineren
• Verkrijgbaar in 12...24 V AC/DC en 110...240 V AC/DC voedingsspanning
FINDER RELAIS NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51 / 1041 BC AMSTERDAM
Tel.: +31 (0)20 615 65 57
E-mail: finder.nl@findernet.com

www.findernet.com

