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Wat heeft u aan speurwerk?

I)e technische ontwikkeling gaat tegenwootdig met reuzenschreden
vooruit. Daar weet iedere ondernemer, in welke branche dan ooko
van mee te praten. Als we even een tien of twintig jaar terugdenken,
welke producten toen nog niet bestonden in ons bedrijf en in onze
omgeving, is het verbazingwekkend hoe de vernieuwing voortsnelt.
Per dag of per lveek merkt men dat niet zo, Inaar over langere tijd
gezien staat men versteld. Denkt u alleen maar eens aan de kr¡nst-
stoffen, de electronica en de moderne geneesmiddelen.

De fabrikant heeft uiteraard mer alle vernieuwingen op zljn eigen
terrein te maken 

- sn s¡ssfls meer met deze op nevengebieden, Het
up to date blijven van zijn artikelen, het kennen van de laatste en
komende ontwikkelingen, zijn een besliste noodzaak om niet op de
een of andere manier achter te raken bij de concurrentie. En nu is
het natuurlijk wel zo leuk niet als nummer zoveel bij een nieuwe
vinding aau te sluiten, doch zo mogelijk bij de eersten te horen of
zelfs nummer één te zijn, Dat is het mooiste middel om het onder-
nemerschap uit te leven en het bedrijf uit te bouwen.
Bovendien wordt het bedrijf tegenwoordig belaagd door allerlei
nieuwe invloeden van buiten. Wat de Euromarkt en dergelijke
nieuwe vormen precies zullen gaan betekenen, kan nog niet worden
omschreven. De Nederlandse industrie is op dit punt volkomen
wakkero maar wacht vol vertrouwen de uitwerking af. Eén ding staat
hier echter vast: de internationale concurrentie zal tengevolge van
de integratie niet mak zijn en ons vele problerrren steilen betreffende
kostprfjzen, kwaliteit, seriegrootte, distributie enz. enlz.
Die toenemende concurrentie 

- van vaak veel gïotere buitenlandse
firma's 

- zal ons dwingen tot extra inspanningen. Ook met vernieu-
wingen, die van over onze grernzeln komen, zullen wij dadelijk mee
moeten doen.

De grotere bedrijven in Nederland hebben in dit opzicht wat voor.
flun interuationale contacten zijn misschien beter en altijd gemak-
kelijker. En tevens hebben zij de beschikking over grotere kapitalen.
Daardoor vormen zij ook alweer een bron van concurrentie in onze
eigen kring.



Al deze binnen. en buitenlandse ondernemingen doen aan speurwerk
op velerlei gebied: de producten, de productiemethoden. de organi-
salie van het bedrijf. Zij súeven er naar voor te komen of te blijven.
Het niet zo lneel grote bedrijf weet heel goed, dat het hieraan mee
zou moeten doen. Er is beslist geen twijfel aan, dat speurwerk, dat
tot verbeteringen of nieuwe dingen voert, nuttig en nodig is.
Nu is het zo, zoals nog onlangs de bekende Amerikaanse deskundige
prof. Ernest Dale verkondigde, dat ware uitvindingen nog steeds
berusten op de inspiratie van een enkeling en dat op geerl enkele
manier ,ruitvinden" in het organisatorisch verband van een bedrijf
kan worden opgenomen. Over dergelijke grote vindingen kan een
zakelijke ondernemer zich dus niet druk maken. Maar.. . in de
eerste plaats moet zo'n nitvinding met heel wat moeite en tijd en
kosten rijp gemaakt worden voor de productie en blijken er vaak
nog vele onvermoede kanten aan het geval te zitten, en in de tweede
plaats ziju er talloze kleinere, misschien naar buiten helemaal geen
ophef makende vernieuwingen, even belangrijk en zakelijk gezien
wel zo interessant.
Vooral voor deze laatste ontwikkelingen heeft de ondernemer dus
belangstelling.

Door somenwerking von enkele grote textielveredelings-
bedrijven bleek het mogelijk het verven met lichtechte
kleurstoffen goedkoper te moken. Joorlijkse besporing voor
deze groep: / 100.000 ò / 150.000.

Waar aan de ene kant de moderne techniek en technologie de
ondernemer voortdrijven en de concurrentie bepaald niet stilzit en
aan de andere tegenwoordig de hoogconjunctuur rneerdere mogelljk-
heden biedt, spreekt het vanze\f' dat het niet de beste methode is
om nu maar te zitten wachten op de nieuwe ideeën van binnen of
buiten het bedrijf. Zowel de dadendrang van de ondernemer als zijn
zakelijk inzicht zetterl aan tot het actief zoeken naar vernieuwingen
en verruimingen.
Op zichzell hoeft dan ook niet voor speurwerk gepleit te worden.
De practijk bewijst evenwel maar al te vaak, dat er aan het inzicht
in het vraagstuk en aan de uitvoering heel wat schort. Men weet
dikwijls niet hoe en wat, waar te beginnen, wie of waarom, en
vooral... wat gaat dat kosten en wat brengt het op?
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Is speurwerk eluur?

En de tegenwerping,
t op, want ontwikke-
dit niet gelooft, zal

Een andere kwestie is of voor elke fabrikant binnen het bestek van
zün financiële mogelijkheden deze kosten betaalbaar of verantwoord

rngaan.
Het poolen van gelden, k ere groepen van
bedrijven rnet min of langãn -b¡ 

""obepaald onderzoek, kan van een vereni-
ging of iets tlergelijks. Dit is vooral interessant indien geen van de
deelnemers over yoldoende specialisten en/of uitrusting beschikt



Deze geheel plastic apparatuu¡ useril d'oor TNO onttoíkkelcl uoor het electro-
ilialitísch ontzouten aan brak- en zeeu)dter. Aan dit probleem uord't in uele
Ianilen aoortilurenil geu.serltt, uaarbíj oooral u¡ordt gezocht rlaat eerl uoorilelige
behand,elíngstoijze. 

loto TNo



om De uitvoering wordt dan aaneen n en als regel in één handgele financiering""r, d" 
"oolt"t"r,zljn collectief.

Voordelen van collectief speurwerk

rret collectieve speur*¡erk heeft ars voornaamste voordeer dat elk
voor geringe kosten profiteert
k. De deelnemers blijvei immers
vorderingen, ervaringen en ook
; alleen voor hèn staat de toe.

men onderzoek laat uitvoeren,
nemers bovendien niet te zorgen .

het onderzoek. En het leid'en
sinecure, zoals men a in zeet grr
De sterk individualistische ond"erzoeker laat zich zeer moeilijk in
uw gladde organisatie indelen.

Het is in dit verband ook nuttig op te merken, dat het zoeken ent?.L"3, dat bij een onderzoek, hoe êenvoudig hét soms ooo"uf-li;kt,
altüd voorkomt, wel een_heel andere 

",, .p"ãiul" kijk van ãã ão¿".-.emer vergt, dan die welke hij met ,oo""I succes lieet te gebruiken
voor zijn normale technische en commerciële taken.

Donk .zij wetenschoppelijk onderzoek wqs het mooeliik
Nederlondse fobrikonten .op weg te helpen vooi cÍefobricoge vqn qttroctieve krimpcoþsules úãÀ tirnrtiiåten

[-Tet collectier/e spe*ïwerk biedt de voorde]en van toelevering, waar-
door men zijn doel vlugger, gemakkerijker en goedkop"" ËL"eikt,
door het te laten benadeien dão" mensãn, die bãsHst u"t"" "¡l "pdit bepaalde deelgebied en die zic]o er op gespecialiseerd heLb.,,.
Het heeft bovendien het voordeel, dat de^ Ërtä .o ¿" ii.i"ol, o",,
een project over een aantal partners zijn verdeeld.
Een kleine onderneming kan op deze ñanier meedoen aan onder-
zoek, waartoe anders alleen groie bedrijven in staat zijn. Bovendien



krijgt de groep of vereniging -van- de ,g-especialiseerd.e 
instantie

;;ä"t g"uãi. uil" know hori op h"t betrokken gebied, die men zich
ie¿er aþart niet of slechts tegen enorme kosten zou kunnen
verschaffen.
In het collectieve speurwerk ligt aldus voor het middelgrote bedrijf
de sleutel onl natio;aal en intãrnationaal als volwaardig partner in
het bedrijfsleven mee te tellen-

Wanneer collectief sPeurwerk?

voor collectief speurwerk zullen in de eerste plaats in aanmerkingko 
:fftîi,l;lt"i,'ä 

t"fff:*
groot zijn om zelf uit te

_ Jrt":i"r: deers of zijdelings belang hebben bij_een hepaald project

- inzien dat een orrä"troãk in samenwerking het niveau enrlof het
effect van de resultaten vaak ten goede komt

samen doen vele
ande volgt, dat b nder-
hebben bij collec grote
van tijd tot tijrl enen'

De et LooPvlokver-
nie bedrijf in.Neder-
lon de hechting.von
nie n bePolen, doen

onderzoeken.
M;ì-úi;lõ üi"tuon is men ge.komen tot een,werkwijze, die
uoã.f,"t uärnieuwen von boñden betere resultoten oplevert.

intern verder onderzoek uitvoeren'





Deelnemers aan collectief speurwerk

Bij de belanghebbenden moet men zeker niet alleen denken aan
fabrikanten uit eenzelfde branche; }nef gezarrenlijk belang bestaat
eveneens in integraal verband.
De ondernemingen die aan collectief speurwerk willen deelnemen,
kunnen worden gegroepeerd door:

- samenwerking van individuele bedrijven

- door bestaande organisatievormen in het bedrijfsleven (fabri-
kantenverenigingen, productschappen, bedrijfsschappen en ook
handelslichamen, die grote belangen bij de omzet in de betrok-
ken producten hebben).

In beide gevallen zaI men b.v. een speurwerkvereniging oprichten
en deze met alle organisatorische en zakelijke kwesties belasten.
Voor de instantie, die het feitelijke onderzoek uitvoert, kan men
uit verschillende mogelijkheden kiezen. Er zijn diverse instellingen,
zelfs private ondernemingen, die zich op de uitvoering van speur-
en ontwikkelingswerk hebben toegelegd. fn het algemeen kan
worden gesteld, dat voor het Nederlandse bedrijfsleven een groot
arsenaal van mogelijkheden beschikbaar is in de Organisatie TNO.
Deze organisatie met een 3000 gespecialiseerde medewerkers in ca
70 instituten, verdeeld over één centrale en vijf bijzondere organi-
saties TNO, heeft door middel van laboratoria, die speciaal voor
de nijverheid zijn ingesteld, een directe betekenis voor het betlrijfs-
leven. Bij de Nijverheidsorganisatie TNO kan men zowel indivi-
dueel als collectief onderzoek laten uitvoeren.
TNO heeft, dank zij de bijzondere status die haar bij de wet is
verleend, een speciale plaats in onze samenleving. W'at het collec-
tieve speurwerk betreft komt dit tot uiting door een afspraak met
het Rijk, dat financiële steun verleend kan worden door de
stimulerin gsre gelin g.

Stirnuleringsre geling

Op verzoek van een researchvereniging van samenÌ,verkende be-
drijven of organisaties kan het Rijk eenzelfde bedrag financieren
als deze deelnemers gezamenlijk betalen. Deze Rijksbijdrage wordt
verstrekt mits de samenwerkende bedrijven de toetreding van
andere accepteren, zo deze alsnog willen meedoen. Vanzelfsprekend
moeten ook die gegadigden daarvoor betalen; het Rijk verdubbelt
dan ook hun gelden. Zo'lr.. speurwerkvereniging of -groep is dus
alleen gehouden geen ,,closed shop" te worden, zij het dan dat de
samenwerkende bedrijven wel de eerste vruchtgebruikers zijn van
de resultaten van het speurwerk. Zij anoeten de mate van exclusivi-
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teit in het geb ij het begin duidelijk
regelen. Voora roken op welke voor-
waarden aansl tljdens het lopende
onderzoek nog
Daar in de_ pra_ctijk meestal slechts een beperkt aantal bedrijven
deelneemt, betekent deze regeling dus niet, dat de resultaten vrij
voor ieder beschikbaar komen, doch alleen voor de actieve deel-
nemers gelde_n. Het Rijk moet uiteraard deze formele regeling
eisen, omdat het niet aangaat met overheidsfondsen een exclùsievã
groep belanghebbenden te bevoordelen.
natuurlijk wel voorkomen, dat de een o
laatste moment practisch zonder kosten
profiteert.

Het is duidelijk, dat- de deelnemerskosten per bedrijf in verhouding
tot de grootte van het onderzoek bijzonder klein worden. Indien
b.v. 0 bedrijven voor een project gaan ij geraamde
totaalkosten van J 100.000, dan behoeve timulerings-
reggli1q slechts f 50.000 bijeen te bren f is dat ge-
middeld I 5.000 of 5 /" der totale kosten. t collectieve
speurwerk als regel bij TNO wordt ondergebracht, heeft een
bäkomend voordeel, waarvan men de betekenis niet mag onder-
scbatten.
'fl\O berekent weliswaar de kosten van het onderzoek naar rato van

bedrag van f 100.000 in ons voorbeeld waarschijnlijk veel hoger
moeten ramen. De 15.000 per deelnemer in de speurwerkvereni-
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ging vertegeriwoordigen dus niet 5 Jb, rnaar misschien slechts 3 /o
of zelfs 2 dJo van de werkelijke kosten !

Welke onderwerpen collectief ?

fn theorie zou rnen veel gezamenlijk kunnen doen; in de practijk
echter moet terdege worden nagegaan wat zich voor collectieve
aanpak leent zonder met individuele belangen in botsing te komen.
Wij kunnen niet beter doen dan hier te citeren uit de ervaring van
de Yereniging voor Verf Research, zoals geformuleerd door haar
secretaris, ir O. E. V. Dingemans:
,rVoor wat collectief wel kan en dient te geschieden, zou ik in het
algemeen willen stellen: werkzaamheden zonder een al te groot
direct commercieel belang voor de bedrijven en dus b.v. niet de
uitwerking in details van recepturen voor verfproducten. Dit laatste
dient m.i. te geschieden door de laboratoria van de individuele
bedrijven. Als onderwerpen, die zich wel lenen voor uitvoering in
collectief verband, zijn te noemen:

Onderzoeking,en aan |wnd,arnentele aard
Hieraan komen de laboratoria van de bedrijven meeslal niet toe.
Zij zijn immers meestal meer commercieel dan zuiver wetenschappe-

$k gãoriënteerd. Toch is dergelijk speurwerk voor de industrie van
groot belang. Op de resultaten kan door de laboratoria der bedrijven
verder worden gewerkt b,v, ter ontwikkeling van nieuwe producten.
De vergroting van het inzicht in de algemene problematiek is hierbä
van grote waarde. Hierbij zij nog aangetekend, dat bij de uitvoering
van speurwerk van fundamentele aard vaak zeer kostbare appara-
tuur nodig is, waarover het laboratorium vân een verffabriek
meegtal niet pleegx te beschikken, doch die bij de TNO-organisatie
wel aanwezig is.

De ontwikkeling oan analyse- en keu,ringsmethoden

Beproeoing aa,n nieuwe prod'uctieappara'tuur en -methoden
Er komen regelmatig nieuwe kostbare machines op de markt. Het
ligt voor de hand, dat de beproeving van dergelijke machines op
hun bruikbaarheid in de practijk beter gezamenlijk kan worden
uitgevoerd dan dat de individuele bedrijven tot aanschaffing van
een proefapparaat zouden moeten overgaan.

De bepaling oan d,e eigenschapperl Dan nieuuse grondstollen d'ie op
de marl* kotnen

T2



Teneínde aerschillencle aer¡-, Iak- en uerníssoorten te onderzoeken op cluurzaant'
heid, uorilen zij ond,eruorperl aan aersnelile uerwering op ,,ueerreklten" in d,e

open lucht. Zon, regen en zoind' hebben. urij spel en nelcn hun krachtnn met de
tnod,erne, stectls u erbeterde t¡ eruen.

!oto 'I \O t3



Aan de hand hiervan krijgen de bedrijven, die het gebruik van
deze nieulte grondstoffen overwegen, waardevolle en objectieve
voorlichting, die tevens van nut kan zijn bij de ontwikkeling van
nieuwe producten, waarin deze grondstoffen zijn verwerkt.

Uit het bovenstaande rnoge het nut van collectief speurwerk blijken,
waarbij ik echter zou willen opmerken, dat dit nooit in de plaats
zal kunnen treden van het individuele speurwerk. Ik geloof, dat
één van de belangrijkste opgaven van het collectieve werk dient te
zijn, dat het bevruchtend werkt op het individuele speurwerk. In
dit verband zou ik nog willen vermelden van verschillende leden
van de Vereniging voor Verf Research vernomen te hebben, dat
zij er veel waarde aan hechten, dat hun technici in de werkgroep-
vergaderingen regelmatig technici van hun collega's, van grondstof-
fenleverancieïs en van andere bij het werk betrokken bedrijven
ontmoeten, daar de discussies die in deze werkgroepen plaatsvinden,
blikverruimend werken."

Kunncn onze cigen mensen die zaken niet oplossen?

Zodra zich binnen een bedrijf vraagstukken voordoen, zal de
directie zic}a afvragen of het nu werkelijk nodig is daarvoor de
hulp van buitenstaanders in te roepen of zich aan te sluiten bij een
speurwerkvereniging. Er is toch een bekwame bedrijfsleider, er is
toch een stel ,,dure Delftenaren" om moeilijkheden op te lossen?

fnderdaad zal de dure specialist de problemen oplossen, die binnen
zijn bereik liggen. Maar bij het ondernemen van speurwerk blijkt
dikv'ijls na een poosje, dat de onderzochte vraagstukken veel verder
gaan dan men aanvankelijk gedacht had en vele nevengebieden
betreden, waarop de specialist minder goed thuis is. Het tijdelijk
aantrekken van deskundigen voor deze nevengebieden is natuurlijk
t4

Meubelfobrikqnten hopen door somenwerking bij speur-
werk het verfverlies bij het bespuiten von meubels tot een
minimum te reduceren. De modernste spuittechnieken wor-
den beproefd. Voorts wordt gewerkt qqn constructiever-
bete,ring vqn zitmeubels, woorvoor speciole opporotuur is
ontworpen.



niet doenlijk, als zij voor dergelijke deeltaken al bereid gevonden
zouden worden.
Bovendien is de ,,dure Delftenaar" meestal zodanig bij de dagelijkse
routine ingeschakeld, bij de normale goede gang van zaken in het
bedrijf, dat hij niet voor speciale onderzoekingen is vrij te maken.
En tenslotte zullen naast de tijd toch ook nog het overzicht, de
diepgaande kennis en de outillage in het bedrijf ontbreken. De
omvang van de Nijverheidsorganisatie TNO wijst er op wat er
allemaál bij goed speurwerk te pas komt. Het is onmogelijk, dat
het gemiddelde bedrijf hieraan kan tippen.
Wij hebben reeds gesproken over de aparte mentaliteit._ van
resãarch; voor een wetenschappelijk onderzoek is nu eenmaal een

speciale speurwerkorganisaties of TNO kan gebeulen. 
- ^

Én bij dif alles is van belang, dat een instantie als TNO toch niet
de neus ophaalt voor kleine opdrachten.

De Nederlondse industrie voor kunststofbuizen heeÍt in de
onbelong-
von fobri-
woordoor

stgesteld.

Ifet spreekt vanzelf, dat het wel zeer
zeggen: nodig 

- 
dat in het bedrijf_

coilectief onderzoek één man bevoegd
te volgen en te verwerken' Deze con
mogeñ¡k nivea.u worden gezocht om alle mogelijkheden en implica-
ties-te kunnen overzien. Daarbij blijft dan het onderwerP tevens

voor het bedrijf in één hand.
Wanneer een ónde.neming meedoet aan collectief speurwerk zonder

de resultaten te kunnen volgen, wordt weliswaar het belang juist
jerien, maar kunnen lang ñiet alle vruchten van het onderzoek
worden geplukt.

15





lloe werkt een speurìrcrkvereniging?

Illustratief is de Researchvereniging voor de Meubeì- en Matrassen-
industrie, die reeds kort na haar oprichting in 1957, overging tot
instelling van een aantal groepen, alle geconcentreerd op een
probleemgebied, t.w.

een groep voor

), )) )a

spaanplaten
stoelen en stoffering
oppervlaktebehandeling
matrassen,

De 50 leden, die de Vereniging thans telt, zijn al naar hun belang
geïnteresseerd bij één of meer dezer groepen.
De groepen stellen de onderwerpen vast? die men wil laten onder-
zoeken. De uitvoering van het onderzoek geschiedt bij TNO. Regel-
matig komen de groepsleden en TNO-deskundigen bijeen om de
voortgang en resultaten der onderzoekingen te bespreken, Deze
bijeenkomsten, die zich kenmerken door openhartigheid, hebben
reeds tot menige waardevolle discussie geleid.

In de groep spaanplaten zijn reeds verschillende soorten spaanplaat
onderzocht, evenals bewerkingen zoals lljmen, bekleden, verbindin-
gen. De groep stoelen heeft zich heziggehouden met verbindingen,
boren en lijmen. De groep oppervlaktebehandeling onderzocht en
onderzoekt eveneens het lijmen, het lakken, spuiten, schuren en
verkleuren. Tevens streeft men naâr het instellen van een gemeen-
schappelijk kwaliteitsmerk, voorafgegaan door een degelijke controle.
De Vereniging besteedt jaarlijks voor ongeveer I100.000 aan onder'
zoek. De leden dragen hier gezamenlijk de helft van bij, de rest
wordt verschaft door TNO. Voor f 1.000 à f 2.000 kan een meubel-
fabriek op d.eze wijze profiteren van omvangrijke onderzoekingen.
Door een gedifferentieerde contributieregeling kan ook het kleinere
bedrijf zich aansluiten.
Opmerkelijk is, dat er veel meer problemen zijn, die voor gemeen'
scLappelijk onderzoek in aanmerking komen dan men aanvankelijk
meende.
De nauwe samenwerking, die tussen
organisatie TNO en in het bijzonde
ontstaan? heeft er toe geleid dat de
matrassenindustrie op een hoger peil is gekomen. De documentatie
wordt aangepast aan de behoeften van de betrokken industrie.
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De kartonmachine uan het Proelstatíon aoor Stroaenaerking in Groningen-



De Vereniging heeft een eigen tijdschrift. Dat verschijnt 5 of 6 keer
per jaar met verschillende technische artikelen, gegevens over
nieuwe vindingen en aanduidingen van de bereikte speurwerkresul-
taten. Ifet tijdschrift wordt als propaganda ook naar alle nog niet
aangesloten meubelfabrieken van het land gestuurd. Uiteraard zijn
de volledige rappoïten van de onderzoekingen alleen voor de deel-
nemers bestemd.
Dank zij de Vereniging heeft het Houtinstituut TNO een meetwagen
kunnen uitrusten, waarmee in de fabrieken aan bedrijfsleiders en
bazen technische voorlichting kan worden verstrekt, betreffende de
nauwkeurigheid van de machines, de toepassing van het juiste snij-
gereedschap? goede slijpmethoden, de algemene toestand van de
machines, enz. De wagen is uitgerust met vele vaak zeer kostbare
meetinstrumenten.

Een deelnemer von een speurwerkvereniging meldl:
,,Aonvonkelijk twijfelden de leden oon de noodzqok von
speurwerk. Tijdens eerste onderzoek werd die twijfel weg-
genomen. De situotie is nu zo, dot men nog olleen moor in
discussie is over de volgorde woqrin de intussen gerezen
problemen moeten worden behondeld."

De organisatie en de werkwijze van de andere bestaande speurwerk-
verenigingen wljken in grote lijnen niet van de bovengeschetste af.

Het scheiden en afzonclerlijk oerzatnelen oan ile bestanddelen uan eiwit met behulp
Ddn' een zgn. tractie-collector. Centraal Instituut aoor Voeilingsonilerzoels T,N,O. tltrechi.

f oto TNO
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Collectief speurwerk komt in verschillende vormen voor

Verenigingen van fabrikanten luit zeer verschillende hedrijfstakken
laten incidenteel of meer regelmatig problemen onderzoeken.

Bestaande groeperingen, zoals fabrikantenverenigingen, product-
schappen en bedrijfsschappen geven financiële steun aan bepaalde
instifiLten, waardoor deze in staat zijn speurwerkproblemen te
onderzoeken of voorlichting te geven, waarmee de bedrijfstakken
der betrohken contributanten zijn gebaat.

Hiertoe kunnen o,m. worden gerekend:

' fnstituut voor Grafische Techniek TNO
o Wasserij-instituut TNO

' Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation

' Centrum voor Lastechniek
o RAI - TNO - instituten voor wegtrânsportmiddelen

' Centrum voor Houtresearch.

Ondernemingen uit een of meer bedrljfstakken, die een gezamenlijk
belang hebben bij de behandeling van bepaalde speurwerkonder-
werpen of -gebieden, sluiten zich tot dit doel bijeen in een
speurwerhoereniging.

Genoemd kunnen o,a. worden:

' Researchvereniging van de Nederlandse Lederindustrie

' Researchvereniging voor de Meubel- en lVfatrassenindustrie
o Vereniging voor technische research en informatie in de schoen-

industrie

' Vereniging voor Verf Research
o Stichting Verftoepassing
c Textiel Research Vereniging ,,De Voorzorg"

' Researchvereniging van de Nederlandse Volindustrie.

ln de houtverwerkende industrie is volledige beheersing
der droogtechniek een eerste vereiste. lndividueel onder-
zoek zou hoge uitgoven vergen. Sqmenwerkende fobri-
konten hebben dit weten te voorkomen door onderzoek bij
een gespecioliseerd instituut te concentreren.
Aldoor wordt profijtelijk geëxperimenteerd met op zichzell
kostbore instqlloties.
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Uit een brief van de heer J. Houwing, directeur der N.V. Katoen-
rnij. v/h Gebr. Scholten & Cie., Almelo:

,,De laatste tientallen jaren is de ontwikkeling in alle takken van
de textielindustrie stormachtig. Zowel in de grondstoffensector als
in de mechanische en chemische technologie volgen de veranderin-
gen elkaar in een snel tempo op. Het woord veranderingen is hier
op zijn plaats, want zijn het allemaal verbeteringen?
Het is dus zaak op de hoogte te blljven, want wie niet meegaat met
zijn tijd, trekt zeer zeker na enige tijd aan het kortste eind. Onder'-
zoeken van het nieuws is dus geboden. Ook het zelf speuren naar
wegen om de artikelen mooier, beter en goedkoper te maken is van
grote inportantie. Het is duidelijk, dat een bekwame, efficiënt
werkende gemeenschappelijke research hiervoor noodzakelijk is,
daar elk bedrijf voor zich, ook het grotere, deze materie niet meer
zelf geheel kan opbrengen.
Nu ligt in het woord ,,gemeenschappelijk" in de vorige zin een
facet opgesloten van enorme betekenis. Het is een bekend feit, dat
in vroeger jaren de research-instituten vaak werkten zonder al te
veel contacten nlet de industrie, om het zo rnaar eens uit te drukken
op eenzame hoogte. De laatste jaren is er een intensieve gedachten-
wisseling. Door deze gezamenlijke besprekingen en gezamenlijk
werk leert men hoe de problemen aan te pakken en sneller tot een
practisch resultaat te komen. Het kan m.i. niet voldoende onder-
streept worden, dat gezanrenlljke aanpak van de problemen door
research-instituten en industrie zal leiden tot de gewenste

resultaten."
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De reden tot speurwerk

Geen bedrijf is volmaakt. Overal kunnen zaken verbeterd worden
en dan moet vooïaf worden gespeurd naar mogelijkheden en ver-
nieuwingen. Dat begint al bij het normale critisch bekijken van de
bestaande gang van zaken en de steeds voortdurende ontwikkeling.
En dat eindigt bij echte research. Daarbij blijkt overigens, dat er
geen duidelijke grens tussen deze gebieden bestaat en dat het een
in het ander overvloeit.
De grote moeilijkheid is meestal, dat een fabrikant of bedrijfsleider
niet zo maar gelooft dat voor zijn productie onderzoek nodig is.
Wij willen maar zwijgen over de gevallen, waarin het iemand als
een ontoereikendheid wordt aangerekend, dat hij aan de bestaande
situatie twijfelt. Hot zell niet klaar zien van de mogelijkheden
komt echter vrij veel voor.
En ook al wordt het bestaan van een vraagstuk erkend, dan nog
wordt het belang eï van gemakkelijk onderschat. ¡Lls de zaken goed
gaan, is de prikkel om problemen te gaan formuleren en oplossen
vanzelf gering. Men ,,weet het allemaal wel" en .,het zal zo'n vaart
niet lopen".

Typisch voorbeeld hoe men door speurwerk op ondere
gedochten komt:
plukbokjes zijn qltijd klein geweest, omdoi men meende
dot bij grotere bqkken teveel uitvol door kneus zou ont-
stoon. Fout!
ln de boomgqord honteert men nu bokken von 2,5 m3. De
kneus vqn oppels en peren onderling is blijkboor minder
don tussen fust en fruit.

Doch wie zich aan de feiten spiegelt en nagaat hoe snel de ontwik-
keling tegenwoordig verloopt in vele, vele branches? moet tot andere
gedachten komen. De stroom van verbeterde en nieuwe producten,
de radicale wijzigingen in productieprocessen en de evolutie in de
distributie, brengen de vaste markten van vertrouwde materialen
en fabrikaten aan het wankelen. Bedrijfsblindheid mag hier geen
rol gaan spelen. 'Wie eenmaal wakker is geworden voor ontwikke-
ling en speurwerk, weet hoe gevaarlijk een onderschatting hier is,
als andere ondernemers ogenschijnlijke details in het volle licht
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van een deskundige analyse plaatsen. De fabrikant, die geen tijd
voor speurwerk heeft, moet bedenken dat over de hele wereld
anderen er wèI aan bezig zijn. En dat hij, misschien geheel onver-
wachts, vroeg of laat aan de kant komt te staan.
Een goed begin met speurwerk is niet eenvoutlig. Men moet zich

kennis aalnwezigz en de juiste stimulans om een onderzoek goed aan
te pakken en voort Ie zetten.

Kleine oorzoken, grote gevolgen. Indien door constructie-
verbetering één cent moleriqolbesporing op tomotenkistjes
wordt bereikt (woorvoor onderzoek is géstort), kon joorlijks
/ 300.000 bespoord worden.
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