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Procesontwikkeling

Ontwikkelen en optimaliseren van verwerkingsprocessen

(marineren, rijpen, roken, etc.)

Rekening houdend met veranderende wetten,

voorschriften en regelgevingen (milieu, energie, Arbo,

logistiek, industrialisering, etc.)

Bedrijfsadvisering en cursussen

Technische, technologische en logistieke adviezen bij
herinrichting en nieuwbouw
Training van staf en kader door aangepaste cursussen op

specifi eke werkgebieden
Algemene voorlichting en publicaties in vaktijdschriften

Produktkwaliteit

On¡¡¡ikkelen, beproeven en uitvoeren van methodieken

voor de controle van de produktkwaliteit
Gericht op zowel de biologische, microbiologische,
(bio)chemische, firsische en sensorische eigenschappen
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Keuring

IJitvoeren van analyses en interpreteren van meetresultaten

opdat u uw procesomstandigheden en

produkteigenschappen kunt controleren

Procesbeheersing

Vaststellen en meten van procesfactoren die kritisch zijn

voor het verloop van het proces en de hvaliteit van het
produkt
Gericht op een integraal ketenbeheer en krvaliteitsborglng

Produktinnovatie

Ontwikkelen en introduceren van nieuwe produkten
(o.a.surimi)'
Verbeteren van bestaande produken Qroudbaarheid,
lsvaliteit, etc.)

Opwaarderen van visresten; het gebruikvan onderbenutte

vissoorten, schaal- en schelpdieren
Non-food toepassingen van mariene organismen
('marificatie')
Rekening houdend met een veranderend koopgedrag van

de consument en een veranderende wetgeving



TNO

TNO, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk OnderzoelS is opgericht in
r93z.De organisatie heeft zich sindsdien ontwikkeld tot
een onaflrankelijke, not-for-profit, toegepaste

onderzoeksinstelling, gespecialiseerd in contract R&D.
Momenteel zijnblj TNO 5roo stafleden werlvaam, waar-
vaî {Jo/o academici. Binnen de 3o instituten worden per
jaar meer dan zo,ooo conúactresearch-projecten uitge-
voerd voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers.

In r99o bedroeg de omzet van de organisatie meer dan
66o miljoen gulden.
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