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van bedrijven. 

Bedrijven die in hun markt technolo

gisch voorop lopen, hebben een betere 

concurrentiepositie en meer zicht op 

continuïteit. Zij brengen produkten 

met een hogere marge, boren nieuwe 

afzetgebieden aan en trekken zich op 

tijd terug uit oude. Innovatie blijkt 

keer op keer de sleutel tot succes. Juist 

als het om vernieuwen gaat, kan de 

frisse blik van een gespecialiseerde 

buitenstaander veel waard zijn. 

aan de deelnemers van de Olympische 

spelen. TNO werd betrokken bij de 

ontwikkeling van een wildwaterkano. 

Het resultaat is een kano die in één 

produktiegang wordt gemaakt van 

vezelversterkte kunststof. Daardoor is 

hij sterker en verloopt het produktie

proces sneller. Een ander voorbeeld is 

de bijdrage van TNO aan de vervolma

king van de voetbalschoen 'Jordi' van 

het merk Cruyff. De oorspronkelijke 

zool werd na uitgebreide tests vervan

gen door materiaal dat uit twee lagen 

polyurethaan bestaat. Dat leidt tot 

betere demping en reductie van druk

concentratie op de onderkant van de 

voet. En tot minder klachten bij het 

spelen op droge, harde velden. 

Innovatie over de grenzen. 
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Als grootste nationale 

kennisbedrijf vervult TNO 

binnen de innovatieketen 

een schakelfunctie 

tussen fundamenteel 

onderzoek en praktische 

toepassing. Kennis is 

het belangrijkste produkt 

van TNO. Soms verwerkt 

in 'hardware' en steeds 

Tal van bedrijven die hun 

'research and development' geheel of 

gedeeltelijk in handen van TNO heb

ben gegeven, kunnen dat beamen. Zij 

hebben veel plezier en profijt van de 

kennis en kunde die we in de loop der 

jaren hebben opgebouwd. De praktijk 

leert, dat zowel grote als kleinere 

bedrijven succesvol met TNO kunnen 

samenwerken'. TNO werkt overigens niet vaker ook in 'software'. 

alleen samen met opdrachtgevers uit 

Werken aan voorsprong. eigen land. Ook buitenlandse bedrijven 

Een wezenlijk produktvoor- schakelen TNO in. Zo werkt bijvoor

deel kan in de concurrentiestrijd een beeld Symbol Technologies Ine. uit de 

geducht wapen betekenen. Daarom is Verenigde Staten nauw met TNO 

het goed om al bij de ontwikkeling van samen aan verdere informatisering en 

een produkt als voorwaarde te stellen automatisering in de supermarkten. 

dat het eindresultaat een voorsprong 

moet bieden op concurrenten. TNO 

kan daarbij helpen met zijn schat aan 

innovatieve kennis. 

Neem bijvoorbeeld de Neder-

Straks kunnen de consumenten zelf, al 

winkelend, de prijzen van produkten 

inlezen. Ze hoeven dan niet meer 

bij de kassa in de rij te wachten. Er 

moet dan alleen nog maar een 'hand-

landse kanobouwer die kano's levert scanner' worden uitgelezen. 
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N TNO onderscheidt drie typen activiteiten: 

• toegepast onderzoek, gericht op concrete vragen 

van opdrachtgevers door toepassing van bestaande 

kennis in nieuwe produkten, processen en markten; 

• diensten en produkten, Van simpel idee naar werken aan procesaanpassingen die 

succes. milieubelastende effecten reduceren 

afgestemd op een Het komt niet zelden voor dat (en daarmee de milieurechten die de 

TNO helpt om van een simpel idee bedrijven moeten betalen) . 

specifieke vraagstelling, een succes te maken. Zo had het Collectieve belangen zijn ook 

bedrijf ARHO in en Haag het in het geding bij het onderzoek naar 

bijvoorbeeld: produkt- concept ontwikkeld voor een in hout de invloed van de moderne biotechno-

uit te voeren goed isolerend en soepel logie op de ontwikkelingen in de 

ontwikkeling,consultancy, functionerend schuifraam, speciaal 

voor historische panden. Daarmee 

meten, keuren, contra- speelde het bedrijf in op een nog 

onbeantwoorde vraag uit de markt. Bij 

expertises en trainingen; het uitwerken en testen had ARHO 

veel profijt van TNO's gespecialiseerde 

• verkennend onderzoek, kennis en apparatuur. Het bedrijf 

agrofoodketen. Dit onderzoek verricht 

TNO samen met het Landbouw 

Economisch Instituut. Mogen we 

straks geheel nieuwe ketens van toe

levering, produktie en verwerking 

verwachten? En wat wordt de positie 

van de boer? TNO werd hier ingescha-

heeft nu met het WinTwin"-schuif- keld om zijn expertise op het gebied 

meestal kapitaal- raam een sterke positie op de markt 

verworven. 

intensieve onderzoeks-

Ook collectieven als 

programma's opdrachtgever. 

TNO werkt vaak voor afzon

om de toepassings- derlijke bedrijven, maar voert ook 

opdrachten uit voor branches of clus

mogelijkheden van ters van bedrijven. Zo hebben diverse 

protlucenten van vlakglas besloten om 

nieuwe technologieën hun &D gezamenlijk 1ji TNO uit te 

besteden. Bij de opkomst van dubbele 

te verkennen en te beglazing heeft TNO methoden ont-

van sectorstudies en biotechnologie. 

Eerst werd volgens een nieu

we methodiek voor elke agrofoodketen 

de relevante biotechnologie in kaart 

gebracht. Vervolgens zijn twee ketens 

geselecteerd voor een nadere analyse: 

de consumptie-aardappelketen en de 

zuivelketen. De eerste onderzoeks

resultaten wijzen uit dat de biotechno

logie geen extra bedreiging voor 

de vrijheid van de boer hoeft te 

betekenen. 

wikkeld om de isolatiekwaliteit van Nieuwe produkten voor 

ontwikkelen. dubbel glas te bepalen. Gok werd een een nieuwe markt. 

simulatieprogramma van het complete Na een brainstorm met TNO 

1 glasvormingsproces ontwikkeld, zodat besloot Score BV, fabrikant van werk-

de bedrijven nu gericht kunnen stoelen, zich te concentreren op een 
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De kennisportefeuille van TNO omvat zo'n 

400 hoogwaardige technologieën. Deze portefeuille 

wordt regelmatig doorgelicht door onafhankelijke 

deskundigen zodat TNO's kennis 'state of the art' 

blijft. Een deel van de technologieën wordt 

assortiment func- de ozonproblematiek, die TNO er beschermd door 1 • 

tionele gemaks- onder meer toe bracht om voor koel-

artikelen, onder machines een nieuwe koeltechniek te octrooien. Ook tal van 

meer voor senio- ontwikkelen. Deze werkt met lucht en 

ren en mensen vervangt de op CFK's gebaseerde klanten hebben, dankzij 

met een lichte techniek. Inmiddels is TNO een joint 

handicap. TNO venture aangegaan met een bedrijf in de samenwerking met 

heeft inmiddels klimaatbeheersing om deze machines 

voor de fabrikant 

diverse produkten 

ontwikkeld. 

Als eerste de 'Splash douche stoel', 

een opklapbaar stoeltje dat in de hoek 

van een douche kan worden geplaatst. 

Na dit project ontwierp TNO de 'Pico 

Trolley', een serveerwagen die de 

gebruiker bij het lopen de nodige steun 

biedt. Andere gemaksartikelen ZIJn m 

ontwikkeling. 

Milieuproblemen 

te produceren. Natuurlijk mag~ het TNO, octrooi verkregen. 

Eco-design in deze samenhang niet 

ontbreken. Eco-design is een demon- De kwaliteit van de 

stratieprogramma dat, als een van zijn 

belangrijkste doelstellingen, milieu- kennisprodukten van 

gerichte produktontwikkeling in onder-

nemingen op gang wil brengen. TNO blijkt onder meer 

Dit milieuconcept werd m 

zeer nauwe samenwerking met TNO uit het grote aantal 

toegepast ©p de ontwikkeling en pro-

duktie van copiers en andere appara- certificaten en accre

tuur van Océ. Meteen al vanaf de 

tekentafel werd rekening gehouäen ditaties (ISO 9001 , 

inspireren. met milieu-aspecten zoals energie-

De zorg om een gezond gebruik, transport, grondstoffen en STERLAB, STERIN, GLP) 

milieu daagt ons uit nieuwe paden in 

te slaan. Bij TNO onderzoeken we 

dagelijks de mogelijkheden daartoe. 

Elektrisch vervoer is bijvoorbeeld een 

mogelijkheid om de luchtvervuiling 

in steden te verminderen. Maar voor

alsnog is het gewicht van accu's een 

probleem. Deze kwestie zet ons aan 

te blijven zoeken naar nieuwe, schone 

technieken voor de opslag van elektri

sche energie. Een ander voorbeeld is 

afval. Het resultaat mag er zijn: de 

Océ copier 7050 scoort op die aspec- dat aan TNO is verleend. 

ten n~ aanzienlijk beter dan verge-

lijkbare apparatuur. 
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Vernieuwing is de 
sleutel tot een duurzame 
samenleving. 

TNO denkt actief mee met overheden meeste gevallen op directe toepasbaar- TNO biedt eenmaal in de 

en andere maatschappelijke organisa- heid en resultaat. Toch gaat het niet 

ties over het verbeteren van de kwali- altijd om ondernemers en het gevecht vier jaar zijn strategische 

teit van de samenleving. In overleg om marktaandelen. Enkele voorbeel-

met deze instanties heeft TNO een den. Door 'strategisch onderzoek' onderzoeksplannen aan 

aantal speerpunten geselecteerd op ontdekte een onderzoeksteam van 

onderzoeksgebied: duurzame ontwik- TNO een herseneiwit dat een speciale het kabinet aan. 

keling; verkeer, vervoer en infrastruc

tuur; arbeid en arbeidsomstandig

heden; veroudering van de mens; 

preventie van fraude en criminaliteit 

door het verbeteren van beveiliging en 

bescherming. Het volgende voorbeeld 

geeft een beeld van TNO's inbreng. 

Actueel zijn de dagelijkse 

filemeldingen: het bewijs dat de 

rol speelt in ontstekingsreacties die 

kenmerkend zijn voor de ziekte mul- Deze plannen zijn vooral 

tiple sclerose. Die ontdekking biedt 

nieuwe aanknopingspunten voor pre- gericht op versterking 

ventie, diagnostiek en therapie . 

De expertise van TNO op het van onze economische 

gebied van de gezondheidszorg werpt 

regelmatig vruchten af. TNO heeft structuur en op 

zich bijvoorbeeld gebogen over het 

Nederlandse infrastructuur het verkeer probleem van het verstopt raken van verbetering van de 

steeds moeilijker aan kan. Daarom bloedvaten, wat leidt tot een beter 

werkt TNO aan nieuwe systemen begrip van de mechanismen van stol- kwaliteit van onze 

om de infrastructuur efficiënter te len en ontstollen. Dit resulteert in een 

benutten en de veiligheid op de weg te betere preventie en een betere behan- samenleving. 

vergroten. Zo participeert TNO in 

onderzoek naar een methode waarmee 

de situatie op de weg kan worden 

voorspeld. Die kennis is essentieel voor 

het beheersen en sturen van verkeers

stromen. Er wordt daarbij gebruik 

gemaakt van detectoren in de weg en, 

in toenemende mate, van gegevens die 

worden verzameld via de auto's zelf. 

deling van trombose en hartinfarcten. 

Uiteenlopende TNO-expertises, in 

dit geval op de gebieden bouw en 

ergonomie, worden ingezet om de 

arbeidsomstandigheden in de bouw 

te verbeteren. 

Er zijn al verschillende hulp

middelen ontwikkeld die de bouwvak

ker fysiek ontlasten. Onderzoek met 

het oog op de langere termijn is ook 

Strategisch onderzoek. op geheel andere gebieden succes

Onderzoek en ontwikkeling vol. Bijvoorbeeld bij het bestrijden 

richten zich bij TNO in verreweg de van lawaai. Tot nu toe gebeurde 



De jaarlijkse omzet van TNO bedraagt bijna f 780 mil-

joen, waarvan 15% afkomstig is van buitenlandse 

opdrachtgevers. Op een aantal terreinen waarbij het 

maatschappelijke belang groot is, verleent de over-

heid de nodige financiële middelen. Bij strategisch, 

risicovol onderzoek dat het nationaal belang 

overstijgt, wordt de financiering soms ondersteund 

dat vaak passief heeft de laatste jalie een ander karak- door bijdragen van de 

door gebruik van 

dempers, geluids

wallen en absor

berende materia-

ter gekregen. Niet langer staat alles in 

het teken van de voorbereiding op Europese Unie. In dit 

grootschalige confilicten. 

Tegenwoordig ligt de nadrnk soort projecten werkt 

!en. TNO speelt juist op kleinschalige operaties. En op 

al jaren een be- beheersing in internationaal verband TNO onder meer samen 

langliijke rol m van lokale en region1'!le crises. De 

experimenteel on- taken zijn diverser geworden. De met andere toonaan-

derzoek naar een omstandigheden complexer. En de 

actievere manier eisen die worden gesteld aan mensen gevende onderzoeks-

van geluidshinderbestrijding: het zoge- en materieel steeds hoger. Bovendien 

naamde anti-geluid. Daarbij wordt het 

miginele geluidsveld actief geredu

ceerd door luidsprekers die anti-geluid 

1s voortdurende verandering een instituten. Dit biedt TNO 

karakteristiek gegeven. 

Ruim emplooi dus voor de de mogelijkheid om ook 

genereren. Anti-geluid blijkt n.u een inbreng van TNO's rnultidiscipJinaire 

uitstekende aanvulling (i)p passieve kennis, creativiteit en onderzoeksfacili- langs die weg nieuwe 

lawaaibestrijding. TNO is zo ver dat teiten. De opdrachten variëren van het 

dit systeem ook praktisch kan worden 

toegepast in vliegtuigen en persone -

auto's. 

Multidisciplinaire inzet. 

TNO ondersteunt de meeste 

ministeries bij de vorming van hun 

beleid en verricht opdrachten om het 

beleid te realiseren. Onze krijgsmacht 

maakt gebruik van een zeer breed 

scal van TNO-diensten. Vandaar ook 

dat onze instituten voor defensie

onderzoek in de wandelgangen als 

~uislaboratorium voor Defensie wor

den aangeduid. Het 11îlilitaire bedrijf 

maken van operationele scenario's tot kennisgebieden voor zijn 

het beoordelen van systeemprestaties. 

En van het ontwikkelen van technische klanten te ontsluiten. 

specificaties voor nieuwe apparatuur 

tot het ontwikkelen van kant-en-l~lare Daarnaast profiteert TNO 

systemen. Speciale innova~ies zijn nu 

buiten de defensiesector ook te vinden van de vele en intensieve 

in beveiligingsprodukten, systemen 

voor de ruimtevaart, de industriële contacten met R&D

veiligheid, in informatietechnologie en 

telecommunicatie. instituten, universiteiten 

Zo krijgt ons voor Defensie 

verrichte strategiscne onderzoek een en hogescholen 

econ:omisch en maatschappelijk be-

langrijke spin-off. over de hele wereld. 






