
u.D.c.62.001.5

SPEURI^¡ERK DTENT TE BEG]NNEN EN TE EINDIGEN IN DE PRAKT]JK

ïr. E. van Gunst



De Afdeling Binnenklimaatis in de Loop der jarenmin of meer regelrna-

tig naar buiten getreden om de resullaten van haar werkzaamheden t.e

Èonen. Het is vandaag precies een jaar geleden dat zLj voor het eerst
in haar bestaan daarmee voor het forum van het vakgebied een volledi-
ge dag vulde. Twee reacties op dit optreden waren aanleiding om híer
voor deze (tweede) lezingendagrrrat nader in te gaan op enlge algemene

aspecten van het ÏNO-werk.

In zíjn sLotwoord op 26 oktober I97t merkte de discussieleider,
Ir. If.H. l(noll, onder meer op:

rr......hieruit blijkt dat het Inst.ituut voor Gezondheídstech-
rrniek Tl,{0 zich niet opsluit in een ivoren toren, maar bereid
Itis en in staat is, in de praktijk te gaan staan en - ik zou
trhaast zeggen temidden vân ons - kennis te nemen van de pro-
rrblemen waarmede geworstel-d wordt en hieraan te werken op een
f\uijze dat je zegL: hier worden wegen geTrezen waarLangs wij
rrverder kunnen gaanr..........ll

ln een ingezonden comrnentaar op deze dag merkte de heer B.J.Mut.geert

onder meer op:

rrlrmners, het geven van gratis voorlichting heeft een sterk
rracquisitie-effect en op deze wijze wordt een scheve corrcur-
rrrentieverhouding geschapen tussen TNO en de zelfstandige bu-
Irreausr..........ll

Beide co¡nnentaren zijn duídelijk:
- ÍrêD. zou het (terecht) onjuist achten als TNO zich zau opsluiten in

een ivoren toren; TNo dient zich bezig te houden met. probleemstel-
lingen ontl-eend aan de praktíjk en de oplossing daarvan - voorts be-
hoort Tlr{O eraan mede te werken, dat deze opLossingen een zo groot
mogelijke bekendheid kriJ gen;

- het publiek is gediend met een duldelíjker omschrijving van hergeen

al of niet tot de werkzaamheden van de onder TNO vallende groepen,
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afdelingen en instituten.

Doelstellingen en organisatie van TNO

Eén van de bedoelingen indertijd bíj de instel.ling mer nåme van de Nij-
verheidsorganisatie TNo, was daÈ men laboratoria in deze centraal ge-
subsidiëerde organisatie zou kunnen vinden r^raarvan voornamelijk de mid-

de1-grote- en kleine industriën in Nederl-and gebruÍk zouden kunnen ma-

ken. Deze toch zouden niet in sËaat zljn voldoende middel-en af te zon-

deren tot het inrichten van eigen laboratoria en zouden derhalve heE

gevaar lopen te weinig kennis te ontr¡ikkelen om te kunnen bijblíjven.
Een ander doel ',.ras de opríchting vân laboratoria voor i^ret.enschappelijk

onderzoek op gebieden die doorgaans alleen van straatsr^Tege gefinancierd
(kunnen) worden. Bíj de vormíng van de organisat.ie moest men reeds be-

staande laboraËoria en instituten inpassen en kon men nieuwe creëren.
De vorm die door de organisatie werd gekozen kent als onderverdeling
de zogenoemde Bíjzondere Organisaties die elk een stuk menselÍjke acti-
viteit, als uitgangspunt hebben, resp. liggend op het gebied van: de

nijverheid, de voeding, de gezondheid en de rijksverdediging.
Zowel de doelstelling en de wijze van financiering kunnen voor deze

organisaties aanzienlijk verschÍ1-len. De werkzaamheden vinden plaats
in zelfstandige instituten of in geîntegree.rde projecL.- en werkgroepen

die in eerste instantie zijn ondergebracht in de Bijzondere 0rganisa-
ties.De naam van deze instituten en werkgroepen geeft een eerste âan-

wijzing omtrent hun werkterrein. De naam bevat dan of de probleemstel-
ling waarmede men zícln bezighoudt - bijv. het Radiobiologisch Insti-
tuuË -of het soort product dat in hec middelpunt van de werkzaamheden

staat - bijv. het. Houtinstituut. Het is echter meestal niec moge1ijk
ult een korte naam precies af te leiden \^rat. nu wel en r^rat niet onder

het werkterrein van een instituut valt. Het ís moeiLijk om geheel te
vermijden dat er hier en daar overlappingsgebieden zíjn.
HoeweL de Bíjzondere organisaties autonoom zijn en de daaronder r€ssor-
L.erende instituten binnen deze organisaties een grote mate van zèlf-
standigheid hebben, leiden de richtLijnen, de afspraken en een goede
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dosis gezond verstand vel-e zaken in de organisatie naar een juiste
plaats en naar de nodige samenwerking. Maar aangezíen zelfs intern
het vinden van de juiste weg soms enig nadenken vereist, is het Been

r¡onder dat de buitenwereld met het vinden van de juiste pooit \"¡e1

eens moeite heeft. Door de vele mogelijkheden in dít grote geheel zal
het vormen van de eigen taakstelling met overleg moeten plaatsvinden.

Zo houdt het Instituut voor Gezondheidstechniek zict. bezíg met het

uitvoeren van onderzoek en het geven van voorl-ichting op het gebÍed

van gezondheidstechníek gericht op de relatie tussen milieufactoren
en de gezondheid in de ruimste zin, en technische oplossingen voor

het bevorderen van een gezond milieu.
De Afdeling Binnenklimaat van dit Instituut houdt zích uiteraard be-

zíg met het klimaat binnenshuis. Daaronder valt heu klimaat in wo-

ningen, fabrieken, scholen, kantoren, sportaccornodatíes, ziekenhuizen,

eî2.
In schema L zijn de prÍncipe-contact.en van de Afdeling Binnenklimaat
$¡eergegeven zoals die o.a. volgen uit de plaats en taakstelling van

het Instituut voor Gezondheidstechniek waârtoe zij behoort, met daar-

naast enkeLe andere afdelíngen. NrJ zíjn van mening dat bij de plaats-
bepalíng van afdelingen en hun taakstellingen duidelijke impulsen van

buitenaf uit de verschilLende vakgebieden, bijzonder zijn toe te jui-
chen. Zonder deze impulsen zou een poging tot taakstell-ing zelfs hol
kunnen zijn. Speurwerk kan niet anders uit haar ivorea toren worden
Itbevrijdìr - gelíjk Doornroosje - dan door een zekere affectie van buÍ-
tenaf.

Financiering van TNO

Publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek vermelden de

in Nederland aan speurwerk uitgegeven bedragen; zie schema 2.

fn 1967 rnrâs met zelf verrícht speurwerk in de B-wetenschappen een to-
taaL bedrag van 1860 miljoen gul-den gemoeíd. Een groor gedeelre hier;
van kwam op naãn van ondernemingen in het bedrijfsleven: 1080 miljoen
gulden voor de industrie, T^raarvan 700 miljoen gul-den voor de grole
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NEDERLAND SPEURWERK B-WETENSCHAPPEN
1967

UNIV- HOGESCHOLEN

SPEURWERKINSTELL.

ON DERNE MI N GEN

OVE R HEI D

TNO f126 x106

f1.850 x 106 172t,x106

1969

UNIV. H0GESCHOLEN f 357 x 106

SPEURWERKINSTELL. f 453 x106

0NDERNEMINGEN f 1310x 105

TN0 f148,9x106 116,7 x 106

Í 2120 x 1O6

f 400 x 106

f 380 x 106

f t.080 x 105

DERDEN

96 x 106 30x106 :2t"olo

32,2x106
=21,501o

SCHEMA 1

ADVISEURS lpnR¡cU -
LIERE

TECHN. DIENSTEN GEBR. IINSTANTIES

SCHEMA
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zes en 375 miljoen gulden voor de overige industrie.Het overíge deel,

780 mitjoen gulden, was gelijkelijk verdeeld over universiÈeiten en

hogescholen enerzljds en speurr¡rerkinstellingen anderzijds. In deze

laatste groep behoort de Organisatie TNOrwaar een bedrag van 126 mil-
joen gulden rúerd uiÈgegeven.Dit betekende 6r8% van de totale uitgaven

voor speurvÍerk in Nederland over dat jaar. TNO kon deze uiCgaven doen

omdat 96 miljoen gulden aan ríjksmiddelen was ontvangen vermeerderd

met een bíjdrage van detden van 30 miljoen gulden, voor een groot deel

voor v¡erk in opdracht of trrnet inspraakrr.

De getallen over het. jaat L969 leren, dat de totâal uitgaven van TNO

vermeerderd r^raren tot 149 mil j oen \^raarvan 117 mit j oen van ri jkswege

en 32 rnil-joen van derden. Deze uítgaven vormen 7% van het toËaal aan

uitgaven aan speunüerk ín de B-wetenschappen Ín Nederland t.w. 2120

miljoen gu1-den.

Het totaal aan uítgaven voor speun^rerk door het. bedrij fsleven bedroeg

voor 1969 1310 rniljoen gulden.

vol_gens deze getallen kwan ín 1967 bíjna 24% van de TNo inkomsten van

derden - Ln L969 r^ias dit 2!r5%. IÞze percentages gelden voor TNo als

geheel; voor elk van de Bijzondere Organisaties zal de verhoudlng an-

ders liggen gezien hun specifieke situatie toc het aanlrekken van op-

draehten, het verwerven van nationale en internationale fondsen voor

research al of niet met inspraak, en het verkrijgen van inkomsËen uit
oc trooien .

Van de Afdeling Binnenkl-imaat zijn de getallen sinds 1968 vreergegeven

in schema 3.

De eigen inkomsten blijken een wezenlíjk percentage van het Ëotaal bud-

get te bedragen: 25 - l+O%.Deze eigen ínkomsten hebben echter eefl zeer

fluctuerend karâkter. Meer conËinuîteit in dit aandeel zou mede met

het oog op continuiteit in de personeelssituatie het r^¡erk zeer ten

goede komen.

De door aLlen gewensËe sÍtuatíe - geeû ivoren toren en geen scheve

coricurrentie - is o.i. slechts te bereiken door intensieve samen-

spraak tussen betrokkenen uít het vakgebied en de speurwerkorganisatie.
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De keuze van het r¡erk daÈ men entameert kan in belangrijke mate wor-

den belnvloed door de mogelijkheden tot het, verwerven van inkomsten,

d.w.z. de rnogelijkheden tot het verkrijgen van opdrachten. Daarom kan

men de taakstelling en de mogeltjkheden tot financiering niet los van

elkaar zien.

Speurwerkprogramna I s en resultaten

Het is gebruikeLijk speurwerk te onderscheiden in enkele sooïten, zo-
als in schema 4 aangegeven.Het meest fundamentele r^¡erk als ene uiLer-
ste en het di¡ect op toepassing 6¡erichte werk als andere uit.erste.
Voor een organisaË.ie als T1{0 ¡¡illen wíj er nog eens de nadruk op leg-
gen dac het element rrtoegepastìr te aLlen tijde aanwezig behoort te
zíjnz er moeÈ een duÍdelÍjke reLatie besEaan tussen het te ondernemen

speurwerk en de toepassingsmogelijkheid daarvan. Zeker in de aanvangs-

periode geschiedde de progrananering van de werkzaamheden en hun fi-
nanciering uit de subsidie op een min of meer ambteLijke wijze.
thans zijn in de bestuursorganen meer dan voorheen naast vertegenwoor-
dígers van díverse openbare lichamen ook vertegenwoordigers uit het.

bedrijfsleven, de directe praktijk, acLief bij het opstellen van de

progranrnars betrokken. Hoewel hec bedrijfsLeven daarbij meesÈal een

zekere mate van - overigens begrijpelijke - haast heeft, dienen de

speurwerkprograrrnars op lang zicht zoveeL mogelijk in overeenst.ennrÍng

te ziln met de ontwikkelingsplannen van de Overheid, het bedrijfsleven
en de industrÍe - kortom de prakcíjk.
Dat het op elkaar afsteunnen van speurwerk en toepassing binnen één

concern (grote zes) meestal- r¡at eenvoudiger is, zal duídelijk zijn.
llanneer speurwerk d.aar tot verkoopbare resulËaten leidt za1 het bo-
vendien de mogeLijkheid scheppen nieuw speurwerk te entameren. Een be-
paaLde hoeveelheid speurwerk zal echter ook moeten worden verricht om

de kennis te leveren die in de nabije toekomst nodig zal zijn.

Naast de inkomsten uit de rijkssubsidie bestaa!, T^râ.t men in Tl\0-krin-
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gen noemt ìrspeurwerk met inspraaktr.Hieronder wordt speurwerk verstaan
r^Taarvoor de kosten gedeeltelijk worden gedragen door derden, \^relke in
ruil daarvoor inspraak hebben bij het opsteLlen van de progranrnars.

Hier is de invloed van de praktíjk op de TNO-progranrnering veel duide-

lijker. De initiatiefnemers weten innners doorgaans vrij exact voor
welk probleem zij een oplossing zoeken, zodat bij het speurrrerk met

inspraak de vraagsËellingen in belangrijke mate of geheel haar oor-
sprong hebben in de praktÍjk. De prograÍrnars worden in samenspraak met.

de betrokken TNO-inst.ituten opgezet en in de meeste gevallen vindt
een begeleiding van de uitwerking plaats in een werkgroep waarin Le-

den zitting hebben die in hun dagelijkse functie in de praktijk met de

betreffende problemen r¡orden geconfronteerd.

Uit de opmerkingen van Ir. Knoll leídden wij af, dat de werkzaamheden

r¡raarover wij vorig jaar rapporteerden en die voornameliJk het gesubsi-

diëerde speurwerk en llspeurwerk met inspraakrr betroffenrdoor het vak-

gebied duidelijk werden herkend als essentiële vraagstelLingen. Nu de

bedragen dle speurwerk vragen steeds groter ürorden en de tijd die wij

ons ermee bezig hielden langer is geworden rraardoor onze kennis is
toegenomen, is het des te wenselijker dat zowel de speurwerkprogram-

mars zelf als de resultaten daarvan in zo breed mogelijke kring be-

kendheid hebben.

Het werken op basis van een centrale subsidiëring heeft verschillende

voordelen.

Men kan er zeker van zijn dat de diverse probleemstellingen voor de

uiteenlopende gebieden aan de beurt komen en dat niet zuiver prak-

tische, wellicht opportunistische, argumenten van één dag de doorslag

geven. Men kan op een wetenschappelijk verantwoorde en onparËijdige

wijze werken. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat het werk uit-

eindelijk alleen maar lrleukrt blijft als de in het laboratorium ver$¡or-

ven kennis daarna ook buiten het laboratorium gebruikt .¿ordt. Van on-

ze kant zal hieraan alle aandachE en zorg die maar mogelíjk is besteed

worden. Alte aandachl die vanuit de prakti¡k wordÈ gegeven om hiervan

een gemeenschappelijk gespreksthema te maken, hetzíj binnen TNo-advÍes-

colleges rhexzij daarbuitenrzullen door ons naar waarde worden geschat.
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Als gesprekpunËen kunnen o.m. worden genoemd:

1) Aan r^¡elke kennis heeft de prakrijk de komende 5 - 7 jaar behoefte;
2) 0p welke wijze kunnen TNO-speurwerkprogranrnars meer bekendheid krij-

gen en hoe sluiten zij aan op de behoefte als bedoeld Ín punt 1;

3) In welke vorm dienen speurwerkresultaten te worden aangeboden op-
daL ze toegankei.ijk worden voor een zo groot mogelijke kring ge-
bruikers;

4) In welke mate en langs welke líjnen dienen deze pubLicaties te hror-
den verspreid.

0pdrachten

Anderzijds leiden rrij uit het conrnentaar van de heer Mutgeert af dat,
waar wij ons op praktijkterrein begeven, in de buitenwereld wel eens

twijfels bestaan of wij dit op de juiste manier doen. Uit de aard der
zaak zaL het duidelijk zijn dar wat wij zeLf r¡ilLen in deze aanzienLíjk
mínder belangrijk is dan hetgeen de buitenwereld van ons verlangt. Net
zomin als het alti¡d direct duidelijk is waar men in T'¡{o moer aanklop-
pen met diverse zaken, zomin is duidelijk omschreven met \^relke vragen
men zich wel Ëot de organisatie kan wenden en met welke niet.Met deze

opmerkíng doelen wij nu even niet op heL speurwerk, maar op andere
hulp die een organisatie als TNO kan bieden, zeker nu, na enkele de-
cennia werkzaamhej.d en ervaring. Deze hulp kan meer, maar ook r¿at an-
ders zijn dan het verrichten van nieuw onderzoek. De aard van de vra-
gen v/aannee men bíj onze organLsatie aanklopt is dan ook van zeer uit-
eenlopende aard. Hoe zeer uiteenlopend, kunnen wij illustreren met een

tweetal extrerne voorbeelden uit onze eigen ervaring in de loop der
j aren.

Het eerste geval betrof. een verzoek om ín verband met een oct.rooizaak
aân te tonen dat een bepaalde plastic strip een tochtstrip was. Deze

vraag kon geheeL op papier .hrorden afgehandeld.
Het tr¡eede geval betrof het verzoek een bepaald radiatortype te ont-
wikkelen met een begel-eiding tot en met het stadium dat de eerste
goedgekeurde exemplaren uit de fabriek zouden ko¡nen. Dit zou erop
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neerkomen on een, f.iefst octrooieerbaar, prototype te ontwikkelen en

mede de productie ervan te coachen.

Diverse redenen kunnen leiden tot het accepteren dan weL tot het wei-
geren van een opdrachË. TNO staat hierbij voor de taak tussen diverse
klippen door te zeiler..
1) I^Iij moeten voldoen aan onze üreËtelijke opdracht níet slechts speur-

r"¡erk te verrichten, maar ook de resultaten daarvan zoveel mogeLíjk
ten nutte te laten komen aan de prakti¡k. Deze resul-taten zijn niet
altijd getallen en gegevens, mâar sons ook methodieken die in de

praktíjk (nog) nÍet routinematig worden toegepast om allerlei meer

of minder goede redenen.

2) I,iíj rnogen ons niet in concurrentie begeven met particulíere instel-
1Íngen of bureaus.

3) tr'Iij moeten de consequenties van onze eventuele dienstverlening o-
verzien, zowel voor de opdrachtgever als voor zijn vakgenoten.

Bij dit alles moet in het oog worden gehouden dat wij een bepaald be-
drag aan eigen inkomsten moeten verhTerveri.

Ten aanzien van de punten 7 tlm 3 zotJ de siEuatie aanzienlijk vereen-
voudígd worden indien ontv¡ikkelde kennís en methodieken snel Eot spe-

cíficaties of richtlijnen, dan we1 tot algemeen rout.inematige tech-
nieken konden worden verheven. Uíteraard kan dit slechts plaatsvinden
in organisaties waârin de verËegenwoordigers van de diverse praktijk-
groeperingen een zeer belangríjke stem hebben. Ook ten aanzien van dít
thema voelen wij de behoefte aan een gesprekplaats met de praktíjk.
Aan de orde zouden komen o.m. de vragen:

1) in welke vorm kan en moet TNO de door haar verzamelde kennis ten
dienste laËen komen bij actuele projecten,

2) op welke wijze dient TNO ontwikkelde technieken en methodieken ter
beschikking Èe stellen van de praktijk,

3) aan welke specificaties is behoefte.

In het septembernuÍmer van haar orgaan memoreerde TWL nog eens taak
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en doêLst,elling, waarin onder meer het vol-gende wordt gezegd:
rrHaar algemene doelstelling is: Het bevorderen van de we-
trtenschap en de techniek op het gebÍed van de verwarmíng
rren de luchtbehandeling, daarbij inbegrepen het toeganke-
rrlijk maken van de resultaten van het wetenschappelijk
rrspeurwerk voor d€ praktijk, ........rt

I{íj zíjn TWL erkentelijk, dat zii met her organiseren van deze dag

vraarop wij als TITO wederom in de gelegenheid zijn on een serie voor-
drachten Èe houden, getrouw Ís aan deze doelstelling. lJaren het ver-
leden jaar voornarnelijk resultaÈen van speurwerk die werden medege-

deeld, dit jâar is de stof afkomstig van activireiten die leiden tot
meer algemeen aanvaarde richtlijnen, routinetechnieken en specifica-
ties. Vlaren verleden jaar alle auteurs afkomstig uit de Afdeling Bin-
nenklimaat van her rnst.ituut voor Gezondheidstechniek TI'TO, heÈ ligt
in de lijn van deze activiteiten dat een en ander geschiedde in samen-

spel met specialisten uit andere disciplines.
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