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Kennispartnerdag informatiema atschappij 2011

elk jaar organiseert het tno thema informatiemaatschappij een 
zogeheten Kennispartnerdag. op 27 juni van dit jaar kwamen een kleine 
honderd relaties naar delft om met ons van gedachten te wisselen  
over economische en maatschappelijke issues op het gebied van de 
informatie maatschappij. Voor ons is het belangrijk van bedrijfsleven  
en overheden te vernemen welke vragen zij hebben die met toegepast 
onderzoek kunnen worden geadresseerd. tno wil zijn activiteiten 
namelijk zorg vuldig afstemmen op de kennisvragen die leven bij onze 
stakeholders.

de dag was georganiseerd rond een aantal onderwerpen :
– maatschappelijke impact van ict
– toekomstig internet gebruik
– Vitale ict infrastructuren
– topsector energie & ict
– topsector Logistiek & ict
– topsector creatieve industrie & ict
– topsector high tech & ict

de aandacht voor de topsectoren is evident. het kabinet heeft in de brief ‘naar de top’ 
eerder dit jaar negen topsectoren aangewezen die verder verstevigd moeten worden om 
concurrerend te blijven op de wereldmarkt. tno speelt in al deze negen sectoren een 
prominente rol en heeft in verschillende topteams bijdragen mogen leveren.

na een plenaire inleiding door amandus Lundqvist, voorzitter van het topteam high 
tech en van de stichting sUrf, waren er negen workshops, telkens ingeleid door een 
prominente spreker uit het veld. aansluitend volgden discussies die werden voorgezeten 
door onafhankelijke dagvoorzitters met kennis van het onderwerp. dankzij de inbreng 
van onze relaties tijdens de dag hebben wij een scherper beeld gekregen van wat er 
leeft bij onze stakeholders en op welk onderzoek wij ons moeten richten. de uitkomsten 
van de discussies zijn mede bepalend voor de invulling van de vraaggestuurde program-
ma’s die tno informatiemaatschappij voor het komend jaar met het ministerie van eL&i 
agendeert. 

op de Kennismarkt demonstreerden tno-experts een groot aantal resultaten van 
kennisprojecten uit 2010.

We zien er naar uit u volgend jaar weer op onze Kennispartnerdag te verwelkomen.

erik huizer
directeur tno informatiemaatschappij

voorwoord

0717_TNO_Br•Kennispartnerdag.indd   3 10-10-2011   10:54:11



4    Kennispartnerdag informatiema atschappij 2011

het advies ‘holland high tech’: 
http://www.top-sectoren.nl/hightech/

meer informatie over de topsectoren: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
ondernemersklimaat-en-innovatie/
investeren-in-topsectoren
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inLeiding

amandus Lundqvist, voorzitter van het topteam high tech systemen en 
materialen (htsm), lichtte het advies toe dat hij ruim een week eerder 
aan minister Verhagen van economische zaken, Landbouw & innovatie 
aanbood en stond stil bij de rol die tno kan en moet spelen in de 
groeiambities van deze sector.

de topsector high tech systemen en materialen bestaat uit nauw verweven maak-
industrieën zoals machinebouw, systeembedrijven, automotive, lucht- en ruimtevaart  
en materialen zoals staal. samen zijn zij goed voor een omzet van zo’n 75 miljard euro  
per jaar. de export bedraagt 32 miljard euro en de toegevoegde waarde 23 miljard euro.  
op jaarbasis investeert de sector zo’n 2,2 miljard euro aan r&d, wat bijna de helft is 
van de totale private r&d-uitgaven in ons land.
de ambities zijn groot: in 2020 moet de export meer dan verdubbeld zijn tot 77 miljard 
euro en de toegevoegde waarde moet dan met vijftig procent zijn gegroeid tot 35 miljard 
euro.

om dat te realiseren is een substantiële stijging nodig van van private en publieke 
r&d-investeringen, met name ook in ict. Bèta- en technisch onderwijs moeten 
attractiever worden. Verder adviseert het topteam dat de overheid 2,5% van de 
70 miljard euro aan inkoop en aanbesteding innovatief besteedt. aan bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen, door het topteam de ‘gouden driehoek’ genoemd, de 
taak holland high tech nationaal en internationaal te profileren.
ook heeft het topteam plannen uitgewerkt voor het herverdelen van publieke 
onderzoeksmiddelen om r&d op een internationaal concurrerend niveau te houden.

Lundqvist noemde nanotechnologie en ict, twee gebieden waarop tno een prominente 
rol speelt, als belangrijke aanjagers van innovatie. Beide raken vrijwel alle sectoren in 
de samenleving en leveren bijdragen aan alle denkbare maatschappelijke vraagstukken.
Zo is ict een enabling technology voor veruit de meeste topsectoren en vervult het een 
sleutelrol bij nieuwe toepassingen. of het nu gaat om asmL of fokker, om mobiliteit of 
de gezondheidszorg: overal doen nieuwe technologieën en toepassingen hun intrede 
dankzij ict.
Volgens Lundqvist dwingen de internationale concurrentie en opkomende economieën 
ons sneller te innoveren. ons land heeft echter grote kansen omdat het voorop loopt 
met publiek-private samenwerking in onderzoek en in open innovatie.

Grote ambities  
topsector HiGH tecH
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enerGie: op weG naar 
‘vraaG volGt productie’? 

innovatie in  
de creatieve sector

ict onderzoek  
voor HiGHtecH

zonder ict staat 
loGistiek nl stil
excelleren in de 

informatie maatscHappij
dnssec en Het Gevoel 

van veiliGHeid
tecHniscH robuuste 

infrastructuren
smart livinG:  

Hoe spelen we dit spel?
duurzame open data:  

wat Houdt ons teGen?
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de urgentie om elektri citeit 
uit een grotere diversiteit 
van bronnen te betrekken is 
groot. olie en gas zijn ook 
voor andere producten dan 
elektriciteit van groot belang 
dus telt hier elke besparing. 
duurzame energiebronnen 
als zon, wind en biogas 
hebben andere logistieke 
karakteristieken dan  
fossiele brandstoffen. de 
huidige maatschappij en het 
elektriciteitsnet zijn echter 
onvoldoende ingericht op de 
karakteristieken van 
re newables. er is een 
slimmer ‘grid’ nodig voor het 
vinden van een goede 
balans tussen vraag en 
aanbod van de nieuwe 
energiedragers.

Vragen
in hoeverre zijn bestaande informatie- en 
communicatietechnologieën voldoende voor 
de realisatie van een smart energy system, 
oftewel energy internet? als de technologie 
niet toereikend is, wat moet er dan 
ontwikkeld worden? Welke initiatieven 
dragen bij aan een reductie van het gebruik 
van fossiele brandstoffen?

energy internet
smart energy systems zijn onderdeel van de 
oplossing voor energievraagstukken als 
duurzaamheid en besparing. het gaat om 
een geïntegreerd systeem waarbij vooral veel 
gemeten en gestuurd wordt, in zowel de 
infrastructuur als in de energiestromen. het 
moet aan veel eisen voldoen: schaalbaar, 
betrouwbaar, veilig, privacy-vriendelijk, 
toekomstbestendig en kostenefficiënt. 
adoptie door consumenten en bedrijven is 
een belangrijk aandachtspunt.
er zijn fundamentele veranderingen in 
energievoorziening en het gebruik nodig. in 
essentie gaat het niet alleen om stijgende 
energiekosten, maar ook over de manier 
waarop sectoren georganiseerd zijn en nu 
tegen hun grenzen aan gaan lopen. 
technisch is er veel mogelijk, maar 
uiteindelijk begint alle verandering bij 
menselijk gedrag.

Follow the sun
peakshaving (het gecoördineerd aan- en 
afschakelen van apparatuur zodat pieken in 
energievraag vermeden worden) is een van 
de technische oplossingen. elektrisch 
vervoer en intelligente transport systemen 
moeten in de toekomst een belangrijke rol 
spelen.
het rendement van centrale opwekking is 
laag (genoemd worden percentages van circa 
50%) en het slim inzetten van decentrale 
opwek kan die efficiency vergroten. 

intelligentie is daarbij absoluut nodig, omdat 
pieken in vraag leiden tot grote inefficiënties.
ict moet bijdragen aan het goed regelen van 
die decentrale opwek, maar ook van de 
lokale vraag: ‘follow the sun computing’ is in 
opkomst. hierbij wordt rekenkracht gebruikt 
waar op dat moment energie beschikbaar is. 
andere nieuwe ontwikkelingen zijn data-
centers op ijsland vanwege geothermie voor 
de benodigde energie en de eenvoudige 
koeling. 

gedrag
ict is in te zetten om consumenten bewust 
te maken en te verleiden duurzamer met 
energie om te gaan. sociale media kunnen 
hier een grote rol bij spelen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aan-
getoond dat er 10% besparing mogelijk is 
door consumenten bewust te maken van hun 
energieverbruik. Vooral informatie over het 
energieverbruik van de omgeving is effectief: 
verbruik je meer of minder dan je buurt, je 
dorp of stad, je collega’s?

ConClusies
Kennisvragen die hieruit volgen: 
–  consumentenperspectief: hoe is het 

gedrag van de consument positief te 
beïnvloeden? hoe kan ict bijdragen aan 
bewustwording? hoe kunnen sociale 
media hieraan bijdragen?

–  rol van ict bij smart grids: hoe kan ict 
bijdragen aan het beter balanceren van 
vraag en aanbod? 

–  energieverbruik door ict: is het effectiever 
om de energie te transporteren of de 
energievraag te verschuiven naar plaatsen 
waar veel energie aanwezig is?

WorKshopenerGie: op weG naar 
‘vraaG volGt productie’? 

innovatie in  
de creatieve sector

ict onderzoek  
voor HiGHtecH

zonder ict staat 
loGistiek nl stil
excelleren in de 

informatie maatscHappij
dnssec en Het Gevoel 

van veiliGHeid
tecHniscH robuuste 

infrastructuren
smart livinG:  

Hoe spelen we dit spel?
duurzame open data:  

wat Houdt ons teGen?

enerGie:  
op weG naar 
‘vraaG volGt 
productie’?
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de nederlandse creatieve 
sector is toonaangevend in 
de wereld. dat geeft niet 
alleen kansen voor groei van 
werkgelegenheid in deze 
sector zelf maar werkt ook 
stimulerend voor innovatie 
en groei in andere bedrijfs-
takken. de sector bestaat 
vooral uit kleine bedrijven in 
zeer verschillende deel-
sectoren en is hierdoor 
bijzonder flexibel en innova-
tief; een ideale broedplaats 
voor nieuwe ideeën. een 
uitdaging is het verbeteren 
van de aansluiting met 
wetenschappelijk onderzoek.

Vragen
Welke ict-kennis moet tno de komende 
jaren ontwikkelen om het potentieel van de 
creatieve sector te versterken? hoe kunnen 
we bijvoorbeeld creatieve processen met 
intuïtieve (modellerings)tools ondersteunen? 
Wat is de rol van open data als versneller 
van creatieve processen?

ZiChtbaarheid en 
proFessionalisering
Volgens Valerie frissen, senior scientist bij 
tno, hoogleraar ict en sociale Verandering 
en lid van het topteam creatieve industrie, 
moet er nog heel wat gebeuren voor we een 
inhoudelijke dialoog met de sector over deze 
onderwerpen kunnen voeren. de bedrijfstak 
is sterk versnipperd en wordt nog onvol-
doende serieus genomen. er is een 
verbeterde zichtbaarheid en professionali-
sering van de sector nodig. een manier om 
dat te doen is de inrichting van een top-
instituut voor de sector.
de kennisagenda van de sector zou uit drie 
onderdelen moeten bestaan: 
–  onderzoek naar de toegevoegde waarde 

van de creatieve industrie voor de 
economie en de samenleving; 

–  onderzoek dat de sector handvatten geeft 
om groei en innovatiekracht te versterken; 

–  toepassing en validatie van weten-
schappelijke kennis door de creatieve 
sector en omgekeerd praktijkkennis 
richting wetenschap.

Kant-en-Klare Kennis
ruurd priester, directeur strategie van LBi 
Lost Boys schetst het perspectief vanuit het 
bedrijfsleven en beziet r&d vooral vanuit de 
belangen van de klant. een belangrijk aspect 
van kennistoepassing in de sector is het 
hoge tempo waarin projecten worden 
uitgevoerd. Kennis moet om die reden 
kant-en-klaar beschikbaar zijn, beproeving en 

testen vindt plaats in de marges van 
klantprojecten. in de creatieve ict-
dienstverlening staat altijd de klantvraag 
centraal en de klant is ongeduldig.

KennisVragen Van de seCtor:
–  traditionele marketing is gebaseerd op 

massacommunicatie en acquisitie van 
nieuwe klanten. de komst van sociale 
media heeft daar verandering in gebracht. 
Wat zijn de kpi’s voor social media?

–  Waardemodellen staan onder druk. 
a-merken moeten steeds harder werken 
om hun verworven eerste plaatsen te 
behouden. hoe creëren we nieuwe 
verdienmodellen? Wat moeten we doen om 
merkbeleving te versterken?

–  hoe sluit je legacy aan op een virtuele 
wereld van apps, the cloud en digitale 
vrienden?

ConClusies
de creatieve sector ziet een rol voor 
kennisinstellingen weggelegd. de verschil-
lende stakeholders (kennis instellingen, 
bedrijven en overheid) moeten eerst werken 
aan een nadere kennismaking en het 
opbouwen van vertrouwen. pas als er sprake 
is van een wederzijds erkende meerwaarde 
kan er sprake zijn van het gezamenlijk 
opstellen van een kennisagenda. een meer 
persoonlijke benadering en uitwisseling van 
kennis door bijvoorbeeld detachering van 
kenniswerkers binnen de industrie wordt als 
een interessante stap gezien. 

innovatie  
in de creatieve 
sector

WorKshop
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nederland heeft een toon-
aangevende positie op het 
gebied van hightech 
systemen. die is mede te 
danken aan de resultaten 
van nederlands weten-
schappelijk onderzoek op 
het gebied van informatie- 
en communicatie techno-
logie. de uitdaging voor het 
ict-onderzoek voor hightech 
systemen en materialen is 
om die systemen slim, veilig, 
betrouwbaar, duurzaam, 
adaptief en onderhoudbaar 
te maken.

Binnen de topsector hightech bestaat de 
ict-onderzoeksagenda uit tien onderwerpen:
- embedded systemen
- remote diagnostics
- model driven software development
- sensornetwerken
- communicatietechnologie
- security
- dependability
- computerarchitectuur en smart grids
- robotica
- mens-machine interactie

Vragen
Welke uitdagingen moet de ict-sector in 
2012 oppakken? en welke rol zou tno daar 
in moeten spelen?

Veiligheid en betrouwbaarheid
prof. gerard smit, verbonden aan de 
Universteit twente, schetste verschillende 
trends en uitdagingen. ict beweegt zich 
steeds meer in de richting van een vitale 
infrastructuur. Veilige en betrouwbare ict is 
cruciaal, omdat de maatschappij stokt als 
systemen uitvallen. het is de grote uitdaging 
systemen te maken die blijven werken, ook 
als onderdelen uitvallen, en inzichtelijk te 
maken wat de gevolgen zijn als het misgaat.
security en betrouwbaarheid (dependability) 
liggen in elkaars verlengde. Beveiliging is 
een kat-en-muis spel tussen partijen die 
beveiligingsmaatregelen treffen en anderen 
die ze weer onderuit halen. security komt 
nog te vaak laat in beeld. “als het kalf 
verdronken is neemt men pas maatregelen.” 
het is daarom raadzaam security als 
integraal aspect vroeg in het ontwerp mee  
te nemen (het zogenaamde “security by 
design”). Behalve door incidenten krijgt 
security ook steeds meer aandacht in 
algemene zin. de politiek is er steeds meer 
mee bezig, Zo bevat de digitale agenda van 
de rijksoverheid een hoofdstuk over security 
en heeft de regering een nationale 

cybersecurity strategie opgesteld, met als 
een van de concrete actielijnen het inrichten 
van een nationale cybersecurity raad. 
Beveiliging heeft behalve een technische, 
nadrukkelijk ook een organisatorische kant. 
Betrouwbaarheid en security in relatie tot 
onder meer privacy bepalen of en hoe 
mensen vertrouwen hebben dan wel krijgen 
in ict. het is een illusie systemen 100% 
veilig te krijgen. security is een economische 
afweging, die een kosten-baten analyse 
vergt.

ConClusies
Van de tien onderwerpen genoemd in de 
ict-onderzoeksagenda van de topsector 
hightech, worden security en betrouwbaar-
heid als de belangrijkste gezien door de 
aanwezige stakeholders. het is belangrijk 
dat ons land de kennisvoorsprong in 
communicatietechnologie behoudt door te 
blijven investeren in onderzoek. Belangrijke 
punten zijn daarbij opschalen, interoperabili-
teit en gemak voor de gebruiker. daarbij 
moet er niet alleen aandacht zijn voor de 
breedbandige uitlopers van het vaste en het 
mobile access netwerk, maar ook voor de 
breedbandige core. specifiek gaat het om 
zaken als optisch schakelen, ipv6, Lte, 
multicasting en content delivery networks. 
ook de vergroening van ict is een 
aandachtspunt. 

ict onderzoek 
voor HiGHtecH

WorKshop
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nederland heeft als poort 
naar europa een naam hoog 
te houden op logistiek 
gebied. het belang van 
logistieke dienstverlening 
wordt alleen maar groter.  
de slogan ‘zonder transport 
staat nederland stil’ onder-
streept dat nog eens. niet 
voor niets is de sector 
logistiek door dit kabinet als 
een van de negen topsecto-
ren aangewezen. informatie-
voorziening in internationale 
goederenstromen staat al 
jaren hoog op de agenda. 
het denken over de vorm 
waarin dit tussen bedrijven 
onderling, en tussen  
bedrijven en overheid moet 
gebeuren ondergaat momen-
teel een strategische 
verschuiving.

Vragen
–  Breder toepasbare business modellen 

voor governance en rolverdeling
–  Keuzes voor standaarden (technisch, 

semantisch, business), die leiden tot 
interoperabiliteit

–  het ontwikkelen van concepten voor de 
capture en hergebruik van hoge kwaliteit 
brondata, voor bedrijfs- en 
overheidsdoeleinden

businessmodellen
het gaat hier om de verantwoordelijkheden 
van zowel bedrijfsleven als de overheid. Wat 
wil de overheid met de topsector bereiken en 
wat willen bedrijven. een voorbeeld is dat de 
overheid heeft gekozen voor het inrichten 
van een government single Window met 
allerlei voordelen die afgestemd zijn met het 
bedrijfsleven. mogelijk past hier aan de kant 
van de markt een gelijksoortig single window 
voor integratie in logistieke ketens, maar 
daar speelt de overheid geen rol. 
in zo’n 30% van de gevallen bevatten 
containers een andere inhoud dan wat er op 
de documenten staat aangegeven. er is hier 
sprake van een infrastructuur, te vergelijken 
met internet. in hoeverre is deze vanuit de 
overheid maakbaar? Welke prikkels zijn er 
om bedrijven hierin te laten investe ren? op 
deze vragen is een antwoord nodig.

standaarden
in het geval van logistiek zijn er vele 
standaarden en is er dus geen enkele. china 
trekt functionaliteit naar zich toe, maar 
erkent nederland nog steeds als belangrijke 
speler op logistiek terrein. ons land zou zich 
kunnen richten op het ondersteunen van de 
vele standaarden vanuit overeengekomen 
semantiek. standaarden en investeringen in 
it zijn niet voldoende om het bedrijfsleven in 
beweging te krijgen. Bedrijven opereren altijd 
vanuit een business case.

data
het is niet altijd duidelijk wie welke 
functionaliteit in een logistieke keten 
verricht. grote retailketens weten vaak niet 
of het bestelde ook daadwerkelijk is 
geleverd. Ze weten ook niet altijd wie het 
geproduceerd heeft. een chinese producent 
kan delen van de productie wel hebben 
uitbesteed. Uit order management systemen 
zijn dit soort gegevens niet te herleiden. 
is hier wetgeving nodig om transparantie te 
vergroten, zoals in de voedselketen? Welke 
motivatie is er om alle partijen de juiste 
informatie te laten vastleggen?

ConClusies
goede informatievoorziening is belangrijk 
voor optimale logistieke dienstverlening.  
er moet nauwkeuriger met data worden 
omgegaan: ‘informatieveredeling’. dit levert 
uiteindelijk voordelen op voor bedrijfsleven 
en overheid.

zonder ict 
staat 
loGistiek nl 
stil

WorKshop
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het kennisniveau in 
nederland blijft stijgen. 
steeds meer mensen 
stromen door naar hogere 
opleidingen. door de toene-
mende informatisering van 
veel activiteiten, zoals 
werken, zorgen, winkelen en 
reizen moet in feite iedereen 
om kunnen gaan met infor-
matie zoals deze op ons 
afkomt. ook voor onze 
concurrentiepositie is een 
goede aansluiting op de 
informatiemaatschappij 
essentieel. 

Vragen
Zijn kinderen die nu op school zitten over 
50 jaar nog economisch rendabel? en hoe zit 
dat met onze collega’s over tien jaar? en met 
uzelf over vijf jaar? de top-10 banen in 2010 
bestonden nog niet eens in 2004. Kennis 
veroudert snel.
Welke kennis en competenties heb je nodig 
om de informatiemaatschappij verder te 
brengen en jezelf daar een goede positie in 
te geven? hoe zorgen we dat we blijven leren 
en innoveren? hoe maak je van elke functie 
een leeromgeving? en hoe richten we de 
governance in zodat we koersen naar 
duurzaam Leren?

rendement omhoog
hoe kan een organisatie of bedrijf bijdragen 
aan een beter leerklimaat? een veel 
voorkomende suggestie is onderzoek naar 
een andere inrichting van het leren. probeer 
bijvoorbeeld eens op een grote school 
e-learning in te voeren en bekijk daar de 
effecten van.
geef het management een instrument 
waarmee ze een palet aan leermogelijkheden 
aangeboden krijgen waaruit ze zelf een keuze 
kunnen maken.
de combinatie van informeel leren met het 
formele leren en die van leren en werken 
moet zorgen dat het rendement omhoog 
gaat.
een goed voorbeeld zie je in de zorg: 
jongeren krijgen zwaardere taken bij gebrek 
aan ervaren personeel. dan is alleen 
e-learning niet toereikend, want het leren 
bestaat tevens uit het in de praktijk oefenen 
van handelingen.
hoe stimuleer je dat de regie bij de lerende 
terecht komt? hier zal eerst de weerstand 
vanuit het management overwonnen moeten 
worden. er moet vertrouwen zijn in mensen 
om ze zelf hun weg te laten bepalen. hierbij 
heb je reflectie nodig om te zien welke kant 

het op gaat. om duidelijk te krijgen wat 
iemand moet leren is er behoefte aan inzicht 
in het aanbod. de oudere generatie heeft 
niet geleerd om zelf te leren. Koppel jonge 
mensen aan oudere om hen de juiste 
leerhouding bij te brengen. 
jongeren hebben een totaal andere arbeids-
ethos. Bij het mBo is het huiswerk online 
gezet. aanvankelijk werd er nauwelijks 
huiswerk gemaakt. nu het online staat, gaat 
het veel beter. dit illustreert dat de nieuwe 
generatie kennelijk zeer schermgeoriënteerd 
is.

ConClusies
de drie besproken thema’s “innovatie in  
het georganiseerde leren”, “integratie van 
werken en leren” en “regie bij de lerende” 
leven volop bij de kennispartners. de 
resultaten zijn voor tno waardevol voor  
de uitwerking van toekomstig onderzoek.  
de kennispartners worden daarbij als 
stake holders betrokken.

excelleren in 
de informatie
maatscHappij

WorKshop
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“een snelle en open infra-
structuur… die met vertrou-
wen gebruikt kan worden” zo 
valt er te lezen in de digitale 
agenda nL. naast de natuur-
lijke spanning tussen ‘open’ 
en ‘met vertrouwen’ zien we 
dat de ontwikkeling van 
technologieën om de beveili-
ging van systemen te verbe-
teren, zoals dnssec, niet 
automatisch tot een groter 
gevoel van veiligheid of een 
groter vertrouwen in die 
systemen zal leiden bij de 
gebruiker. 

de wereldwijde uitrol van dnssec in de 
toplagen van de internetinfrastructuur is 
inmiddels afgerond. dnssec begint een 
bouwsteen te worden voor innovatie in 
internet security. Voor het gebruik van 
dnssec als bouwsteen is nog een aantal 
keuzes nodig. deze zijn bepalend voor de 
wijze waarop dnssec kan bijdragen aan een 
veiliger internet.

Vragen
hoe moet dnssec worden toegepast ; welke 
rol spelen diverse stakeholders en de 
eindgebruiker hierin? Wat is het effect 
hiervan voor een veiliger internet met 
dnssec? Wat zijn de baten en de risico’s? 
hoe kan dat op managementniveau duidelijk 
gemaakt worden? hoe kan tno inzicht 
verschaffen in deze vraagstukken?

Volwassen teChnologie
olaf Kolkman (nLnet Labs) leidt het onder-
werp dnssec in. de uitdaging waar we voor 
staan is volgens hem om de nu aanwezige 
dnssec bouwstenen daadwerkelijk te gaan 
gebruiken. eindgebruikers behoren niets te 
merken van dnssec. Wel is belangrijk dat 
risico’s van de introductie van dnssec 
technologie en processen voor de internet 
business van bedrijfstakken als banken 
helder zijn.

de overheid let als ‘toezichthouder’ vooral op 
interoperabiliteit, betrouwbaarheid en open 
standaarden van technologie. in geval van 
dnssec zal de overheid eerst kijken naar wat 
de markt met deze technologie kan en zal 
doen. als gebruiker van ict heeft de overheid 
dnssec nog niet op haar ‘comply or explain’ 
lijst gezet. er is waarschijnlijk nog geen vraag 
gekomen om dnssec toe te passen voor een 
internetdienst van de overheid.
sUrfnet is voorloper met ict-netwerken en 
heeft als een van de eersten dnssec 
aangeboden aan haar klanten in de 
academische wereld. dnssec is door 
sUrfnet volwassen genoeg bevonden en 
haar klanten stellen de toegevoegde waarde 
van dnssec op prijs. met het activeren van 
dnssec in de infrastructuur is relatief 
weinig tijd gemoeid. meer tijd kost het 
uitwerken van de processen er omheen en 
voorlichting aan de gebruikers.

ConClusies
dnssec is een onderdeel van de 
internetinfrastructuur geworden. de 
verwachting is dat deze technologie voor 
interneteindgebruikers onder de motorkap 
blijft. tno zou een rol moeten spelen door 
relevante partijen bij elkaar te brengen en 
zelf als een neutrale partij hen van 
realistische feiten te voorzien. dat zijn 
bijvoorbeeld isp’s, de overheid als ict-
dienstverlener en banken die ervaring 
hebben met dnssec. ook het in kaart 
brengen van innovaties met dnssec en de 
partijen daarachter hoort daarbij. als 
onafhankelijke partij is tno vooral nodig om 
de baten en risico’s van dnssec op 
managementniveau duidelijk te maken. deze 
rol ligt in het verlengde van de activiteiten 
die tno binnen het vraaggestuurde 
programma toekomstig internet gebruik 
uitvoert.

dnssec en  
Het Gevoel  
van veiliGHeid

WorKshop
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ict-infrastructuren zijn de 
afgelopen decennia net zo 
onmisbaar geworden voor de 
maatschappij als water en 
elektriciteit. maatschappij 
en economie zijn hiervan 
sterk afhankelijk. deze vitale 
infrastructuren moeten 
daarom technisch robuust 
zijn.

Vragen
moeten we ons in nederland richten op het 
toepassen van technologieën die vooral in 
azië en de Vs zijn ontwikkeld of moeten we 
daarin zelf een rol spelen? Kiezen we dan 
voor de breedte of voor bepaalde niches, en 
zo ja, welke? 

Complexiteit groeit
eric smeitink (Kpn) licht toe hoeveel erbij 
komt kijken ict-infrastructuur robuust te 
maken en te houden. Kpn brengt externe 
risico’s in kaart zoals menselijk optreden, 
stroomuitval, brand in gebouwen, maar ook 
cyber-warfare en neemt doorlopend gerichte 
maatregelen. 
de complexiteit van de infrastructuren 
groeit. Klassiek gezien zijn backup (nood-
stroom), redundantie (apparatuur, dienst-
platformen, ontwerp gebouwen) en protectie 
(glasvezelringen) de methoden om robuust-
heid te garanderen. maar het speelveld 
verandert omdat er steeds meer partijen 
betrokken zijn bij het realiseren van alle 
diensten aan de klant. het is daarom 
belangrijk met hen sluitende afspraken te 
maken over de betrouwbaarheid van de soft- 
en hardware die zij leveren.
Voor het realiseren van een robuuste 
infrastructuur zijn sommige ingrediënten uit 
te besteden in lage lonen landen. maar er 
blijven niches waarvoor technologie dichter 
bij huis moet worden ontwikkeld. te denken 
valt aan specifieke oplossingen voor 
nood stroom (brandstofcellen), software 
tegen cyber crime of het gecontroleerd 
opstarten na grote calamiteiten.

exportpotentie
ronald prins (fox-it) vertelt dat nederland 
een belangrijke exporteur is van beveiligings-
technologieën, zoals internet taps. 
Bedrijfsleven en overheid hebben een belang 
bij een innovatieve industrie op dit gebied, 

onder meer vanwege het risico van back-
doors. Veel landen zien ons land als neutraal 
en betrouwbaar, waardoor nederland veel 
potentie heeft technologieën te exporten.
nederlandse banken zijn door hun voor-
trekkersrol met e-banking gevoelig voor 
phishing en malware fraude. fox-it heeft 
voor banken een tool ontwikkeld om 
aan vallen te monitoren en daarmee af  
te weren. deze tool wordt permanent 
geactualiseerd om de nieuwste vondsten  
van criminelen te pareren.
het is volgens prins effectiever om te 
detecteren dat er een aanval plaatsvindt via 
het internet dan na te speuren wie het heeft 
gedaan.
in nederland zijn veel partijen met succes 
actief op het gebied van security. ons land 
heeft daarom bijzondere aandacht van 
hackers. om onszelf weerbaar te houden 
moeten we zelf technologieën blijven 
ontwikkelen.

ConClusies
nederland heeft een goede naam op het 
gebied van telecom en beveiliging. Veel 
landen kijken wat nederland doet. hier 
moeten we ons voordeel uit halen. Voor het 
ontwikkelen van nieuwe technologieën 
moeten we echter optrekken met andere 
landen. het realiseren van technisch 
robuuste infrastructuren vergt technologieën 
die geen land alleen kan ontwikkelen. 
alle aanwezigen zijn het erover eens dat 
nederland een rol moet spelen in niche 
markten. om te weten wat je als nederland 
moet doen, is onderzoek nodig. tno is 
hiervoor een aangewezen partij.

tecHniscH 
robuuste 
infrastructuren

WorKshop
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tecHniscH 
robuuste 
infrastructuren

er is groeiende aandacht 
voor smart cities. de groep 
stakeholders is zeer divers. 
de belangen lopen van 
maatschappelijk naar 
economisch/financieel, 
variërend van macroniveau 
tot persoonlijk niveau. Voor 
het spelen van dit ‘spel’ is 
er geen kant-en-klaar draai-
boek. de afgelopen jaren is 
er veel uitgeprobeerd, met 
wisselend succes.

Vragen
smart living gaat over het verbinden van 
innovaties in verschillende sectoren. deze 
verbinding, of transsectorale innovatie, komt 
consumenten of burgers ten goede in de 
stad of regio waar zij wonen. op basis van 
een discussie over mogelijke ‘innovatie 
spel regels’ kan tno zijn strategie rond de 
ontwikkeling van smart living bijstellen.  
deze spelregels gaan over de wijze waarop 
over heden, bedrijven en burgers met elkaar 
samenwerken, met inachtneming van ieders 
belang.

waardenetwerKen
Bewoners creëren zogeheten user generated 
diensten tegen zo laag mogelijke kosten. op 
welke manier zijn zij te faciliteren? Voor 
bedrijven is het interessant om mee te kijken 
en na te denken hoe zij samen met bewoners 
oplossingen kunnen bieden. door anders te 
organiseren krijg je toegang tot 
waardenetwerken (telecom, onderwijs, 
gezondheidszorg, de buurt). 
Wijk-tv is in de amersfoortse wijk hoog lander-
veen het best bekeken tv-programma.  
de stichting is op zoek naar duurzame 
exploitatie modellen. Bedrijven die helpen, 
zouden een business model kunnen ontwik-
kelen waarbij zij ook andere dienst aanbieders 
toegang bieden tot dit community netwerk.

Bij glasvezel neemt door vraagbundeling 
30-40% van de bewoners een abonnement 
af. de operator heeft hiermee een 
businesscase. Besparingen zijn mogelijk 
door bijvoorbeeld videocontent niet via het 
publieke internet aan te bieden, maar lokaal 
op te slaan.
Voor bedrijven is er een kans om recht-
streeks interactie te krijgen met de 
bewoners. Bijvoorbeeld een tv-applicatie 
voor energiebesparing: hoeveel verbruikt 
men ten opzichte van andere bewoners in de 
wijk?
door samenwerking met bewoners die 
kunnen zorgen voor de realisatie van een 
nieuwe dienst ontstaan hybride business-
modellen, waarbij de ideeën van de 
bewoners worden gevoed vanuit de 
commerciële initiatieven waar wel een valide 
business case onder hangt. geef bewoners 
een podium en hulpmiddelen zodat ze zich 
kunnen ontwikkelen. Zo zijn projecten op te 
schalen van een wijk naar een hele stad.

ConClusies
Welke rol kan tno spelen om smart living 
initiatieven te faciliteren? amersfoortBreed 
werkt al samen met tno op het gebied van 
ftth en connected tV, een initiatief om 
samen met andere gemeenten in nederland 
data open te stellen en hiermee nieuwe 
diensten te ontwikkelen. immovator en tno 
organiseerden eind juni een workshop 
waarbij bedrijven, telecompartijen en 
bewoners bijeen kwamen om kennis te 
delen.
tno zou ervoor kunnen zorgen dat 
initiatieven in andere steden, zoals Utrecht 
sustainable, met andere projecten worden 
verbonden.
ook kan tno een rol spelen door spelregels 
te ontwikkelen voor de rol van de overheid, 
ict-bedrijven, burgers en andere betrokken 
partijen.

smart livinG: 
Hoe spelen we 
dit spel? 

WorKshop
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de digitale agenda nL 
besteedt veel aandacht aan 
“open data” en “open 
overheid”. ook zijn er talrijke 
initiatieven om publieke open 
data, in beheer bij overheden 
en uitvoeringsorganisaties, 
beschikbaar te stellen voor 
ontwikkelaars van innova-
tieve diensten. Voorbeelden 
zijn apps for amsterdam en 
rotterdam open data. het 
gebruik van open data levert 
een economische impuls, 
kan de publieke dienstver-
lening beter laten aansluiten 
bij de behoeften van de 
burgers en biedt de mogelijk-
heid de participatie van 
burgers en het democrati-
sche gehalte van de samen-
leving vergroten.

Vragen
Waaraan hebben nederlandse partijen in dit 
verband behoefte om tot een duurzame 
ontwikkeling van open data diensten te 
komen? en wat kan tno betekenen? 

disCussie
tno onderzocht het verschijnsel open 
overheid in de Vs, de UK, australië, 
denemarken, spanje en estland en 
formuleerde aanbevelingen voor nederlands 
beleid. op 30 mei stuurde de minister van 
BZK een reactie op de aanbevelingen van 
het tno-rapport naar de tweede Kamer.
tijdens de workshop bleek de één stimuleren 
en harmoniseren noodzakelijk te vinden, 
terwijl de ander van mening is dat de markt 
het zelf wel kan regelen. er lijkt geen 
behoefte aan regulerende, controlerende of 
onderzoekende instellingen, maar er zijn wel 
kennisvragen.
Welke ethische kwesties spelen er? hoe 
leren we van wat anderen goed of fout 
hebben gedaan? hoe gaan we praktisch om 
met het hanteren van grote 
gegevensbestanden?
op welke manier kunnen we de economische 
waarde van open data inschatten? hoe 
krijgen we ook andere dan publieke open 
data beschikbaar om nieuwe diensten te 
kunnen ontwikkelen? Zijn er witte vlekken in 
de dataverzamelingen? Wat zijn de objectief 
vast te stellen afspraken rond de kwaliteit 
van de open data en hoe krijgen we de 
gegevens van de overheden?

ConClusies
er moet meer aandacht komen voor open 
data initiatieven die een transparante 
overheid en burgerparticipatie 
bewerkstelligen. tno en andere 
onderzoeksinstituten zouden een plan 
moeten maken waarin staat welke 
dataverzamelingen in aanmerking komen 
voor open data initiatieven. open data blijft 
de komende jaren een belangrijke factor die 
de maatschappij op vele fronten drastisch 
zal veranderen. daarom is diepgaand 
onderzoek en bredere steun voor initiatieven 
op dit gebied gewenst. tno moet daaraan 
bijdragen in onderzoek en ontwikkeling.
het gebruik van open data voor nieuwe 
diensten op het gebied van milieu en energie 
is van dusdanig groot maatschappelijk 
belang dat hieraan meer aandacht besteed 
moet worden.

duurzame  
open data:  
wat Houdt ons 
teGen?

WorKshop
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maat scHappelijke  
impact van ict

vitale ict 
infrastructuren

toekomstiG 
internetGebruik

0717_TNO_Br•Kennispartnerdag.indd   18 10-10-2011   10:54:19



Kennispartnerdag informatiema atschappij 2011    19

Voor dit innovatiegebied 
stonden deze dag drie 
onderwerpen centraal:
–  de topsector creatieve 

industrie
– open data
– duurzaamleren

de drie sessies zijn goed bezocht, een teken 
dat dit thema breed leeft en tno hier 
wezenlijk aan kan bijdragen. de deelnemers 
toonden zich zeer betrokken en dachten met 
tno actief na over de kennisinfra structuur 
van nederland. de drie sessies stonden 
onder leiding van Bert mulder, lector 
informatie, technologie en samenleving aan 
de haagse hogeschool, die de aanwezigen 
uitdaagde om creatief en kritisch over de 
schutting van de eigen belangen heen te 
kijken.

de workshop creatieve industrie leverde een 
interessant en gemengd beeld op. de sector 
kent een structuur met veel kleine en heel 
kleine bedrijven die een korte tijdshorizon 
hebben. Voor tno is er vooral een rol in het 
aanleveren van bedrijfsoverstijgende kennis 
die voor de sector als geheel interessant is 
voor beter inzicht in het functioneren van de 
sector, nieuwe businessmodellen en privacy.

Bij open data kwam eveneens de 
verbindende rol van tno naar voren. hoe 
koppelen we kennis aan open data 
producten en diensten op een manier die 
nederland ten goede komt, zowel vanuit 
maatschappelijk als economisch oogpunt? 
daar zitten ook ethische vraagstukken bij 
zoals ontsluiting voor wie, privacy en vragen 
over nuttige maatschappelijke diensten als 
open data voor het milieu, verbetering van 
de overheidsdienstverlening. ook hier waren 
de deelnemers terughoudend voor al te veel 
controle en sturing van bovenaf.

duurzaam leren bouwde voort op de 
inzichten die vorig jaar zijn opgedaan. de 
aanwezigen bevestigden de toen gemaakte 
keuzen om te investeren in integratie van 
werken en leren en innoveren in het leren 
zelf. Van groot belang bleek het bevorderen 
van een goed leerklimaat door de juiste inzet 
van e-learning tools en door de regie van het 
leren bij de betrokkenen zelf neer te leggen. 
de aanpak die daarvoor nodig is, ontwikkelt 
zich nog. een dutch Learning Lab werd 
gezien als goede mogelijkheid om kennis te 
bundelen en ervaringen rond innovatieve 
leerstrategieën en leermiddelen op te doen 
en te delen.
al met al inspirerende en uitdagende 
works hops die ons weer een stap verder 
helpen.

maat
scHappelijke 
impact van ict

highLightmaat scHappelijke  
impact van ict

vitale ict 
infrastructuren

toekomstiG 
internetGebruik
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Voor Vitale ict infra-
structuren stonden twee 
onderwerpen centraal:
–  de topsector high tech
–  technisch robuuste 

infrastructuren

Beide sessies zijn goed bezocht door 
deelnemers vanuit zowel de publieke als de 
private sector, nog aangevuld met enkele 
deelnemers vanuit de academische wereld. 
tijdens beide sessies zijn goede inhoudelijke 
discussies gevoerd waaruit het algemene 
beeld ontstond dat de behandelde onder-
werpen echt leven bij de stakeholders en dat 
tno overduidelijk een rol te spelen heeft op 
dit gebied. Verder viel de bereidheid op om 
samen met tno de behandelde onderwerpen 
te verkennen. de twee sessies stonden 
onder de bezielende leiding van prof. piet 
Van mieghem, hoogleraar op de tU delft 
(afdeling telecommunicatie).

de sessie over de topsector high tech werd 
ingeleid door prof. gerard smit (Universiteit 
twente), die verschillende trends en 
uit dagin gen schetste en tot de conclusie 
komt dat ict vandaag de dag ook als  
een vitale infrastructuur dient te worden 
beschouwd. Vervolgens hebben de deel-
nemers gestemd over de belangrijkste  
items uit de ict-onderzoeksagenda van  
de top sector high tech. door gebruik te 
maken van digitale stemkastjes werd helder 
gemaakt dat voor de deelnemers de items 
security en betrouwbaarheid, en iets 
mindere mate communicatietechnologie,  
te meeste aandacht verdienen. in eerste 
instantie werd hier op gereageerd door  
de twee panelleden, werkzaam bij Lucht-
verkeers leiding nederland en het ministerie 
van economie, Landbouw & innovatie. 
Vervolgens is de gehele zaal bij de discussie 
betrokken. naast het eerder genoemde 
belang van security en betrouwbaarheid 
werden als belangrijke aandachtspunten 
verder genoemd: de breedbandige uitlopers 

van het vaste en het mobiele access 
netwerk alsmede de breedbandige core, 
optisch schakelen, ipv6, Lte, multicasting 
en content delivery networks. ook de 
vergroening van ict is een aandachtspunt. 

de sessie over technisch robuuste infra-
structuren werd opgehangen aan korte 
presentaties van twee uitstekende externe 
sprekers. eric smeitink (manager strategie 
bij Kpn) gaf inzicht in hoe Kpn de risico’s  
in kaart brengt v.w.b. de ict infrastructuur. 
Belangrijke trend hierbij is dat er steeds 
meer partijen betrokken zijn bij het 
realiseren van alle diensten aan de klant. 
daarom is het belangrijk sluitende afspraken 
te kunnen maken over de betrouwbaarheid 
van soft- en hardware. ronald prins (mede-
eigenaar foX-it) schetst de rol en het imago 
van de nederlandse security industrie. hij 
concludeert dat omdat nederland door velen 
wordt gezien als neutraal en betrouwbaar,  
er veel potentie is security technologieën te 
exporteren. alle aanwezigen zijn het er over 
eens dat nederland een rol moet spelen in 
niche markten, waar bijvoorbeeld ook foX-it 
in slaagt. 

naast de bovengenoemde sessies was het 
innovatiegebied Vitale ict infrastructuren 
ook succesvol vertegenwoordigd op de 
Kennismarkt. Zo heeft een manager van Kpn 
veel interesse getoond in de demo over een 
alternatieve vorm van risico management en 
leidde het bijwonen van de demo “Veiligheid 
van hotspots in nederland” door een 
medewerker van het ministerie van 
economie, Landbouw & innovatie tot een 
uitnodiging deze te komen presenteren voor 
het platform internetveiligheid.

vitale ict  
infra
structuren

highLight
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ConClusie
programmering Vp Vii
Uit de uitspraken door de stakeholders 
gedaan tijdens de sessies blijkt dat de 
issues die in de huidige programmeringen 
van het Vp aanwezig zijn worden herkend. de 
nadruk ligt op security, betrouwbaarheid en 
communicatie technologie. ten aanzien van 
security en betrouwbaarheid gaat het naast 
technologie ook om de inbedding in de 
bedrijfsvoering door het maken van de juiste 
interne en externe afspraken door partijen. 
Voor communicatietechnologie is dit verder 
uitgewerkt als: de breedbandige uitlopers 
van het vaste en het mobiele access 
netwerk alsmede de breedbandige core, 
optisch schakelen, ipv6, Lte, multicasting 
en content delivery networks. ook de 
vergroening van ict is benoemd als een 
aandachtspunt. 

de programmering van het Vp langs de lijnen: 
–  technisch robuuste infrastructuren 
–  kwaliteit en betrouwbaarheid 
–  groene ict 
dekt deze verschillende issues goed af. 
Wel dient opgemerkt te worden dat ipv6  
en cdns binnen het Vraaggestuurde 
programma van future internet Use zijn 
geadresseerd. 

een drietal zaken leidt tot bijstelling  
van de programmering:
–  er zal een nog grote nadruk op cyber 

continuïteit (resilience) worden gelegd 
waarbij een groter deel van het budget hier 
wordt ingezet om zo recht te doen aan de 
hoge ‘score’ van security en betrouwbaar-
heid

–  de plaats van groene ict activiteiten 
binnen het programma zal worden 
versterkt vanuit de nu slechts initiërende 
en oriënterende activiteiten naar een meer 
structurele component waarmee de eerste 
stappen op de reductie van de footprint 
van ict wordt gezet.  

–  ten aanzien van de gevraagde aandacht 
voor de breedbandige core op het aspect 
optisch schakelen zal worden verkend of 
tno daar vanuit haar achtergrond meer 
aan kan doen. hetzij eigenstandig of in 
samenwerking met een geschikte partner 
zal dit onderwerp versterkt worden door 
het nadrukkelijker in de programmering op 
te nemen daar waar het nu grotendeels 
afwezig is. 

We zien, met medeneming van boven-
genoemde bijstellingen, dan ook een 
bevestiging van de gekozen richting en zullen 
deze voortzetten. 

highLight
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rond dit innovatiegebied 
waren verschillende work-
shops georganiseerd:
–  de topsectoren energie, 

high tech systems & 
materials, Logistiek en 
creatieve industrie

–  de special issues open 
data en smart Living / 
cities

–  de veiligheidsperceptie  
van dnssec bij zakelijke 
gebruikers en 
consumenten

dit grote aantal is een direct gevolg van het 
verbindende karakter dat ict, en toekomstig 
internet in het bijzonder, speelt tussen de 
topsectoren, zoals erik huizer in zijn 
openingswoord van de Kennispartnerdag 
benadrukte. de deelnemers hadden de 
lastige taak om al discussiërend van 
sectorspecifieke vraagstukken naar meer 
generieke resultaten te komen en tot slot de 
rol van tno te duiden. een deel van de 
sessies stond onder leiding van marc 
duijndam, voormalig directeur google 
nederland.

de sessie over energie gaf een veelkleurig 
beeld van de factoren die van invloed zijn op 
het realiseren van een duurzamer nederland. 
Behalve de rol van ict bij het beter 
balanceren van vraag en aanbod in smart 
grids kwam ook het energiegebruik door ict 
ter sprake. tot slot werd ook hier het belang 
van social media genoemd: hoe kan ict 
bijdragen aan bewustwording en gedrag 
duurzaam beïnvloeden?

het special issue smart Living werd ingeleid 
door jouko huismans, projectleider van 
amersfoortBreed. in een inspirerende sessie 
kwam de rol van user generated services 
naar voren en de faciliterende rol die 
bestaande en nieuwe bedrijven daarin 
kunnen vervullen. de rol van tno kwam op 
twee manieren in beeld: als co-creator van 
nieuwe diensten en waardenetwerken 
alsmede door het bepalen van en 
communiceren over good practices. 

aan de sessie over dnssec nam een 
uitgebreid panel met diverse stakeholders 
deel. na een crash course dnssec door 
olaf Kolkman van nLnet Labs concludeerden 
de aanwezigen al snel dat tno dé neutrale 
partij is om relevante partijen bij elkaar te 
brengen en hen van realistische feiten over 
de baten en risico’s te voorzien. de overheid 
als ict-dienstverlener en banken die ervaring 
hebben met dnssec zaten in het panel en 
daar zouden de internet service providers 
goed bij passen. 
We kunnen vanuit het perspectief van 
toekomstig internetgebruik terugkijken op 
een inspirerende kennispartnerdag. 

toekomstiG 
internetGebruik

highLight
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toekomstiG 
internetGebruik

afsLUit ing

‘terwijl kennisoverdracht onze kernactiviteit is, was dit een dag waarop 
wij als tno’ers kennis opdoen. We hebben weer veel van u geleerd. Wat 
u als deelnemers aan deze dag naar voren heeft gebracht in de negen 
workshops zullen wij inbrengen in ons vraaggestuurde programma voor 
2012, dat wij gaan voorleggen aan het ministerie van eL&i.’

dat zei erik huizer bij de afsluiting van de Kennispartnerdag. hij zei veel positieve 
reacties te hebben gekregen en dat tno de kritische opmerkingen zeker ter harte neemt.

in zijn presentatie ging hij in op de visie en ambitie van tno. innovatie heeft ons 
vooruitgang gebracht: een welvarende samenleving en een concurrerend bedrijfsleven. 
er zijn echter doorbraken nodig in denken en doen als antwoord op veranderende 
verhoudingen in de wereld en schaarste op gebieden als energie, grondstoffen, schone 
lucht, welvaart, ruimte en gezondheid.
Vandaar de missie van tno innovaties te creëren die de concurrentiekracht van het 
bedrijfsleven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. ‘het gaat dus om 
zowel economische als maatschappelijke innovatie’, aldus huizer.

tno is in 2011 in een geheel nieuwe organisatievorm van start gegaan. de nadruk ligt 
meer dan ooit op multidisciplinaire samenwerking tussen de kennisdomeinen, internatio-
nale samenwerking en het integreren van alfa, bèta en gammawetenschappen.
tno geeft innovatie gestalte door samenwerking met universiteiten (ontwikkelen 
fundamentele kennis), partners (kennisontwikkeling), klanten (toepassing kennis) en tot 
slot het verankeren in de markt (kennisexploitatie). Zodra de markt de ontwikkelde en 
toegepaste kennis te gelde maakt, heeft tno geen rol meer. of, zoals bestuursvoorzitter 
jan mengelers van tno het formuleert: ‘als tno zichzelf herhaalt, is het verkeerd bezig.’

huizer gaf een toelichting op de zeven thema’s en twintig innovatiegebieden waarop 
tno zich vanaf dit jaar concentreert. hij benadrukte het belang van ict-onderzoek voor 
de noodzakelijke innovatie in alle topsectoren. ict wordt vaak een enabling technology 
genoemd, maar kan ook ‘disruptive’ zijn, omdat nieuwe technologieën en toepassingen 
soms hele bedrijfstakken overhoop gooien.
‘Zonder fundamenteel en toegepast ict-onderzoek geen innovatie. je zult eerst kennis 
moeten opbouwen om vervolgens innovaties mogelijk te maken. We hebben hoogstaand 
ict-onderwijs en onderzoek nodig om niet alleen nieuwe technologieën te kunnen 
ontwikkelen, maar ook ze te kunnen begrijpen, realiseren en benutten’, aldus erik huizer.
Voor het ict-onderzoek ten behoeve van de topsectoren werkt tno nauw samen met 
nWo, ict-office, nirict, ipn en stW.

‘ zonder ictonderzoek  
Geen innovatie’
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tno is een onafhankelijke innovatie-

organisatie. We verbinden mensen en 

kennis om innovaties te creëren die 

de concurrentiekracht van bedrijven 

en het welzijn van de samenleving 

duurzaam versterken. met ruim 4000 

professionals werkt tno aan toepasbare 

kennis en oplossingen voor wereldwijde 

schaarsteproblemen.

 

tno focust haar inspanningen op 

7 thema’s waaronder informatie-

maatschappij: onderzoek naar de 

gevolgen van de informatiemaatschappij 

en het bevorderen van het identifi ceren 

van mogelijkheden, beleid en nieuwe 

toepassingen van media, ict en 

ruimtevaarttechnologie.

BeZoeKadres:

Brassersplein 2

2612 ct  delft

wegwijzer@tno.nl
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