


TNO I Kennis voor zaken

Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we nieuwe toepassingen die bijdragen

aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten. Onze opdrachtgevers zijn

nationale en internationale bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Zij investeren in innovatie. Hun rendement: een voorsprong in kennis,

Praktisch toepasbare kennis op basis van technologie. Want kennis moet werken,

Dat bedoelen we met kennis voor zaken.
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Iedereen kent de naam TNO: als vooraanstaatrde

kennisorganisatie komen we regelmatig in het nieuws.

Maar wat doet TNO voor ú?

. TNO adviseert overheden, bedrijven en andere

organisaties. Over producten, maar ook over processen

en beleid. Ofhet nu gaat om de veiligheid op de Neder-

landse wegen of om verbetering van geautomatiseerde

productieprocessen: TNO ontwikkelt nieuwe kennis om

u adequaat en effectiefte adviseren.
. Als u een betrouwbaar antwoord wilt op een onderzoeks-

vraag, legt u die voor aan TNO. Wij zijn sterk in research:

samen met overheden, bedrijven en organisaties vinden

we oplossingen voor vraagstukken die zij bij ons

neerleggen.

. Wilt u zekerheid over de kwaliteit van uw product of

systeem? TNO beoordeelt producten, processen en

diensten. We testen, evalueren en certiflceren op basis

van internationale normen.
. Ook op de kennisvragen van morgen zoekt TNO een

antwoord: daarvoor is er het TNO Cofinancierings-

programma. Uw organisatie kan als cofinancier de

richting van een onderzoeksproject meebepalen.

. TNO ontwikkelt specialistische software en ontwikkelt

geoctrooieerde technologische innovaties. Ais u zo'n

toepassing of vinding wilt gebruiken, kunt u daarvoor

een licentie aanschaffen.

De kracht van veelzijdigheid, de kracht van

samenwerking

TNO is veelzijdig. We zijn actief op een zeer breed

werkterrein. Dit zijn onze vijf kerngebieden:

. Kwaliteit vaD leven

. Defensie en maatschappelijke veiligheid

. Geavanceerde producten, processen en systemen

. Duurzaam ruimtegebruik en nilieu

. ICT eû diensten

In elk van deze kerngebieden beschikken we over hoog-

waardige kennis. Om die kennis optimaal toe te passen,

werken experts uit verschillende disciplines samen in één

projectteam. Materiaaltechnologen met productontwikke-

Iaars. Gedragsdeskundigen met technici. Constructeurs

met software-ontwikkelaars.

Wat we ook voor u doen, TNO levert een kosteneffectieve

bijdrage aan uw innovatie.



Onafhankelijk en objectief

TNO is in 1930 bij wet opgericht om bedrijven en overheden

te ondersteunen met innovatieve, praktisch toepasbare

kennis. Als publiekrechtelijke organisatie hebben we een

onafhankelijke positie die ons in staat stelt om objectieve,

wetenschappelijk gefundeerde oordelen te geven.

TNO is uitgegroeid tot een omvangrijk kennisbedrijf met

vijftien instituten waar ongeveer 5500 medewerkers dage-

lijks werken aan het ontwikkelen en toepassen van nieuwe

kennis. De omzet bedraagt circa 525 miljoen euro per jaar.

TNO in de markt

Naast de instituten kent TNO de holdingmaatschappij

TNO Management BV. Deze zelfstandige holding richt

nieuwe bedrijven op om innovaties naar de markt te

brengen die anders onbenut zouden blijven.

Internationale toppositie

TNO heeft een vooraanstaande positie in de internationale

kennisinfrastructuur en ontwikkelt samen met universi-

teiten en technologische topinstituten nieuwe kennis.

TNO neemt ook deel in een groot aantal projecten van de

R&D-programma's van de Europese Unie. Door deze

kennisontwikkeling beschikt TNO voor haar klanten steeds

over de nieuwste hoogwaardige expertise.

De vijftien TNo-instituten

TNO Arbeid

TNO Bouw

TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium

TNO Industrie

TNO Inro

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

TNO Preventie en Gezondheid

TNO Prins Maurits Laboratorium

TNO Strategie, Technologie en Beleid

TNO Technische Menskunde

TNO Telecom

TNO TPD

TNO Voeding

TNO Wegtransportmiddelen

Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO



Gezonde voeding, goede werkomstandÍgheden, gezondheidszorg, sport - het zijn belangrijke
invloeden op de kwaliteit van ons dagelijks leven. Daarom krijgen ze steeds meer aandacht van

overheid én bedrijfsleven.

Onder de noemer 'kwaliteit van leven' voert TNO onderzoek uit dat zich richt op concrete toe-
passingen bij het bedrijfsleven en de overheid. We ontwikkelen kennis voor marktclusters als

zorg, arbeid, voeding, farma en chemie. Daarnaast adviseren we de overheid op het gebied van

de gezondheidszorg en arbeidsvraagstukken, bijvoorbeeld over betrouwbare voedselproductie,
publieke gezondheidszorg ofverantwoorde arbeidsomstandigheden. Gezondheid, veiligheid,
duurzaamheid en kwaliteit zijn de sleutelwoorden in ons onderzoek.
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Defensie ondergaat ingrijpende veranderingen op politiek, technologisch en wetenschappelijk

terrein. TNO brengt de consequenties van die veranderingen in beeld en adviseert hoe de

Nederlandse defensie daar slagvaardig op kan reageren. Ofhet nu gaat om de nieuwste radar-

toepassingen of om een efficiënte operationele inzetbaarheid van mensen en middelen, TNO

ontwikkelt toonaangevende technologie en expertise voor de landelijke overheid, de NAVO en

de internationale defensie-industrie.

Ook maatschappelijke veiligheid is een steeds belangrijker thema. Niet alleen door de toenemende

industrialisering van de samenleving, maar ook door de groei van de criminaliteit en het

internationale terrorisme. TNO adviseert overheid en bedrijfsleven over criminaliteitsbestrijding'

rechtshandhaving, crisismanagement en calamiteitenbestrijding. Maar maatschappelijke veilig-

heid heeft nog veel meer aspecten: neem bijvoorbeeld de veiligheidsrisico's van industrie voor

de omgeving of transportveiligheid.



Hoe meet je, zonder dat een sporter daar last van heeft, continu de
blOeddfUk? > www.tno.nl/ongestoordmeten
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Geavanceerde producten, processen en systemen

Nieuwe producten, nieuwe materialen, sneller ontwerpen en ontwikkelen en efficiënter
produceren: dat zijn belangrijke voorwaarden om concurrerend te blijven in de internationale
industrie. De dienstverlening van TNO op dit terrein omvat het totale traject: ontwerpen,
engineering, werkvoorbereiding, verwerkingstechnieken en de besturing van het fabricageproces.

We werken voor industrie, toeleveranciers, overheid en R&D-organisaties. Daarnaast zijn we
een gespecialiseerde dienstverlener voor de internationale automobielindustrie, waarvoor we
bijvoorbeeld geavanceerde veiligheidssystemen ontwikkelen.
We zijn actief op een breed technologisch terrein - van materiaaltechnologie tot procesinnovatie,

van productontwikkeling tot botsveiligheid, van nieuwe transportsystemen tot energiesystemen.

TNO heeft bovendien veel expertise in huis op gebieden die de komende jaren aan belang winnen:
microsystemen, nanotechnologie en duurzame ontwikkeling.



In een relatief klein land als Nederland staan de ruimtelijke inrichting en het ruimtegebruik
voortdurend in de belangstelling. Welke keuzes moeten overheid en bedrijfsleven maken als het
gaat om duurzaam ruimtegebruik en milieu? TNO adviseert over actuele vraagstukken die te
maken hebben met de mobiliteit, de infrastructuur, de vernieuwing van de binnensteden, de

netwerkvorming van steden, duurzame energie en energie-efficiency.
Bovendien is TNO Partner in projecten op het gebied van infrastructuur en innovatie in de

bouw. Ook dragen we bij aan innovatieve logistieke systemen en transport- en verkeerssystemen.

Bijvoorbeeld met uitgekiende logistieke oplossingen voor het bedrijfsleven die geld besparen en
tijdwinst opleveren.
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Bij ICT en diensten draait alles om het slimmer toepassen van ICT, zodat bedrijven en overheden
meer rendement halen uit hun investeringen in internet, netwerken en andere vormen van
automatisering. Maar vooral ook om iedereen in de samenleving te laten prof,teren van een
uitgebreid, toegankelijk netwe¡k van informatie en voorzieningen. E-business en e-governance

- met de e van efficiency en effectiviteit.
TNO adviseert en ondersteunt bij ICT-toepassingen: in bestuur en dienstverlening, maar ook in
productieprocessen en distributiekanalen. We ontwikkelen toepassingen op het gebied van
bedrijfsprocessen, telecommunicatietechnieken en informatiemanagement en bezitten veel kennis
over informatiebeveiliging, zoals bescherming van persoonlijke gegevens. Of het nu gaat om
mens-computerinteractie of om technische aspecten (infrastructuren, hardwareontwerp), TNO

biedt uitkomst. Als onafhankelijke partij evalueren en certif,ceren we bovendien ICT-producten
en -diensten.



Kennis voor zaken

Wat kan TNO voor u doen?

Vraag het TNO Wegwijzer

U hebt een specifieke vraag of wilt ¡ets laten

onderzoeken. U denkt aan TNO. Maar hoe

komt u bij de juiste expert terecht? TNO

WegwUzer biedt uitkomst. Een team van

TNo-medewerkers staat voor u klaar en

brengt u snel en efficiènt in contact met de

juiste experts. TNO Wegurijzer is dé centrale

ingang tot de kennis en kunde van TNO.

U bereikt TNO Wegwijzer elke werkdag van

8.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer

O1,5 269 69 69. Als u buiten deze uren belt,

kunt u via een antwoordservice uw naam en

telefoonnummer opgeven; de medewerkers

nemen dan de eerstvolgende werkdag contact

met u op. U kunt TNO Wegwijzer uiteraard

ook per e-mail bereiken: wegwüzer@tno.nl

TNO Wegwijzer

Postbus 6050

2600 JA Delft

T
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015 269 69 69

ots 261- 24 03

wegw¡jzer@tno.nl

www.tno.nl
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