
Voorzitterschap werkgroep NEN Richtlijn voor circulaire kantoor- en leeromgeving 
 
In de afgelopen jaren is er een grote diversiteit ontstaan in de benadering van circulariteit en de 
bijbehorende meetmethoden. Dit werkt misverstanden in de hand en levert veel partijen extra werk 
op hetgeen niet ten goede komt aan de ontwikkeling van circulariteit in de branche. In de NEN 
normcommissie kantoor- en schoolmeubilair is hier door voorzitter Hans Bloemendaal van Nowy Styl 
(op dat moment nog Rohde & Grahl) aandacht voor gevraagd en na enige tijd en met inzet van 
medecommissielid Arnoud Vlieger (Ahrend) is de normcommissie tot de conclusie gekomen dat 
eenduidigheid vanuit een onafhankelijk orgaan hiervoor een oplossing biedt. Om tot heldere 
definities en meetmethoden te komen, is NEN daarom gestart met het opstellen van een 
Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 8313). 
Op 5 september 2019 is men hiermee van start gegaan en organiseerde NEN een 
informatiebijeenkomst over het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor definities 
en meetmethoden van een circulaire kantoor- en leeromgeving. Geïnteresseerden werden 
geïnformeerd, konden meepraten en aangeven dat ze wilden participeren in de werkgroep. Streven 
is dat in de werkgroep een organisaties worden vertegenwoordigd vanuit verschillende invalshoeken 
en dat is ook gelukt. Naast fabrikanten en importeurs van kantoormeubilair zijn bijvoorbeeld ook de 
Rijksoverheid, de Gemeente Rotterdam, Universiteit Utrecht en PWC vertegenwoordigd. Ook 
adviesbureau Copper8 speelt een actieve rol in de commissie. 
Hans Bloemendaal, duurzaamheidsmanager bij Nowy Styl heeft het voorzitterschap van deze 
werkgroep op zich genomen (gedeeld met reeds genoemde Arnoud Vlieger) en Nowy Styl 
ondersteunt de werkgroep ook financieel. 
In juli 2020 is het eerste deel van de NPR 8313 gepubliceerd op de website van NEN. Hierin staan met 
name de definities vermeld. In de drie daarop volgende maanden kon er op het concept commentaar 
geleverd worden en na beoordeling en verwerking van relevante opmerkingen werd de definitieve 
versie van deel 1 eind 2020 gepubliceerd. 
Hans Bloemendaal heeft zich vervolgende aangemeld voor de kerngroep binnen de werkgroep. Deze 
kerngroep bestaat uit specialisten die bereid zijn tijd te investeren in het tot stand komen van deel 2. 
In dit deel worden de circulaire ontwerpstrategieën beschreven en wordt er dus echt ingegaan op de 
inhoud. In juli 2021 is hiervan het concept gepresenteerd op de website van NEN en op dit deel is ook 
weer een commentaarronde van toepassing. Verwachting is dat eind 2021 deel 2 definitief 
gepubliceerd wordt. Ondertussen is er een start gemaakt met het schrijven van deel 3, het deel 
waarin de meetmethoden worden beschreven.  
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