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1. \mrmD

Voor 1tp is 11gt jaar 1-990 het jaar van de str:ateqie-ontld]akelirq
qesieest. De llnota rrstr:at€{rie \r@r de jaren negerËigrr werrà ueèio
heÈ jaar uitqefracht. harin $rerd een salrenhargerd geheel
gepules€rÍteeLd \ran progtr.dmatiscfte zuaaarEepnrten en orgarrisa-
toriscfie , ffuiarpiëIe en srciale beleidslijnen.
Voor ÏtGBeleidssÈdies haffir de uitJ<qrsten van de strategie-
ontrrril<keling verschiller& @nsequ€nties.
In de eerste plaats hJ€rd h€t, wer§ehied ttbeleidsstrdiesrr vogr SO
rrarr strategisctr belarg gea<*rt, t^laarl,ij rrmr TtGBeleidssbrdies eert

&ietal tpofdaeenten ruetd geleEat:

irÈensiverirg \ran sanemrerfirg Ussen Ï!0-Beleidsshdies en

de ardere fnofdgroepen luaalíran ttrcLdt \relfficÏtt dat deze in
tg.recÉrde rmte zelf beleidsstgdies ga.m uitvoeren;
betroklcenheid van InD-Beleidsshdies bij de centrale
beleidsvooràereidirq \ran TIiP;
heÈ. zelfstardig door M-Beleidsstrdies bedienen van de eigen
mad<t.

Veraler sreLd in EIP een reorganisatie dooËgevoerd per 1 jarn:ari
LggL, siaaràij één van qtze vier instiUten, te weten het, Strdie
cerrbr.un \roor l{ilier::qerzod< Íirc, bJetrd overgehaàt naar de

nieurre fnofdgrep 'ItDl'lilieu en Erergie. I.H, deze reorgnrrisatie
weLden nieutre n IIIEr rran de fnofdryepen irqelroerd, maràij de naan

\ranonzefmfdgrceprrBeleidssbdiesenlnformatierr(B&I)hJeLd
gererijzigil in TlFBeleidssÈdies.

Ook in 199O is de rnrt<t vm beleidssÈ.rlies sterk in orrtudld<elirg
ganeesÈ, zolreI jn lmrrÈitatieve als l<mlitatieve zín. Dit r.orritt
vrcIaI verorzaakE,, doordat beleienalcels in orrcrheid, bedrijfs-
Ieven en ardere matsctrapelijke sector€n zicXr zijn g6an realisÈ
ror, dat tectrrpfoqie een belanryijte - rraak stxa@isc}rc - factor
is Eercaten in de srciaal-ecq,sdsdle en matschatrpelijke
qrlwil<f<efirrq. Ene!:zijds heefE dit geleid tot verarderende

oqenrirq, marin heÈ doen van keqzen ocrq*e»<er is g€fiPrden'

arO""rila= rcLdt technofogie IIEer en reer in offiteD<t geplaatsÈ:

tectnpfogie en de qrtwi]<l<elirq \ran bedrij\ren, \ran sectG€n en van

de natiqrale esmie, techrologie en nilieuruetgeuinq; aeeptatie
en irrhpdr.rctie .rmn teclnplogie; tecturclogie en aràeid; technolog.ie

en rntioale veili$nid; tednplogie en leuzen in dè pzaÀ-
heid.szorrgr; inzicïrten in qgqienste neveneffecten rran tec,lrrologie;
bcrnrolog.ie in relatie tots nriruteliike otBnisatie.
Ook binnen het. bedrijfsleven is de technofogief,acÈor van sÈ;ate
gisctr belarq geulorden in heÍt' bedrijfsmnagemÉnt''
De instiUrten binnen de frcfdErcep heÈben ttrm pcitie in 

'lediverse rmrktsegfwÉen in 1990 verder vensterl<t' De orden-
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portefeuille is zore1 in de heedte als in de diepte aanzienlijk
veLgpot. De cmzeË is in 1990 IEt 35 I vergoot Iraar een cm\rarg

\ran rufutr f 25 ni-ljoen, enaErllran 758 uit de rmrlct is behaald. De

pelsoefe cmvarq is toegendsl IEt, 25 nred€nerrrc!.s tot een totaal
rran 2OO pe[ísmen.

!{ij zien dan mk lret vertrunrren de }<crmrde jaren @errpet,, lraarin
irrtensivering rran de srefirerfirq rret de ar&le hoofd4rcepen en de

internatimaliserirq de bverrtocn zu1len voerelr. ttiewoor arllen
de irnrester.irqen in de tl}U.man rcourcesrt lÍotrden \teLrgrcoE in &
kqsde jaut.

Ik zaL de \rerdecae beleidscrtnrikkelirry volgeud jaar meÈen
werlaten aan mijn opruolgrer. Vanaf 1 <rctÓer 1991, za]- ik als
trcfddirecterr terug@t en rrcnncegd uit ErP tneden.

Prsf. W.C.L. Zeg\re1d
Ibofddirects.u [IGBe1eidssbdies
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2. BEI,EIESIT]DIES BINNEN rlp

Eleidsstrdies var sffiegÉ-sÖ bldg

Binnen E!0 rcndt het uitrroeren \ran beleidssÈdies en beleids-
adrrisenirg \ran stJrategiscfr belarq geactrt. In de ncÈa ltSf36@ie
yoor de jaren negerÈigrr (ItO, juni l-990) zijn triewoor de volgende
redenen mstEelegit:

zictrt r.Joratt vertregen op nelevante ontwiJd<elirgen op de

binrpn ÍIiD gekozen werkgebieden dan rel van nngelijke nianre
werl«gebieden;
waarrlerlolle odÍtacten orrtstaan rret. diverse doelgnrcepen van

TIO;
aansluitirg rEt heÈ, strategisch ÍranagelErÈ mn opö:acrÈ-
ete\IeLS, l€n h€t inzicht \rcrscfteryen in toet<crnstige belpefte
aan srderzoek.

De fpofdgpep ll!$-Beleidssbrdies fieeft een sterke positie
ryebold in de rnrl<t. \roor beleidssbralies a basis \ral een

g.hrd"Id" inzet van be&ijfsfrsaige, srciaal<rctensAnfpefijke en

t""fnofoqi"s"fi" erpertise. Een vemsterkende factor daadcij vonÈ
de toegarg tot en de inzet van tectnriscfr<rctenscfrapelijke l<ennis

aanrrezig in arere n0-frcofd4oepen.
Birnren tXC is heÈ galenst, &t de frcfdgoepen zelf betuokken zijn
bij besluitvormirgsprcesen rdcru technologie bij overtreid,
bedrijfslerrcn en ardere matschapelijke secÈoren. De frcofd4rcepen

anllen in toe!.rmrde mte zeLf (beleids)stuaties gaan uitvoeren.
Àan de opbor., van de daar{e be!rcdigde dest<rrni$eid zal rrarndt

MO-Beleidssbdies een biiÖnEe uorrCen geleverd.

IbddÈalren \ran :Drel.eidsstsÉies

In h€t, kader van deze st::ategie heeft de Raad van Bestunr MC

MO-Beteidssbdies een 3-tal }pofdtaken gege\ren. lh de eersÈe

plaats zat Illx)-Beleidsstedies de samfirerrirg IEt de

ir""fAEo"go, inEensivelsr rct als doel dè frcofdqoepen e1varirq W
te laten doen ret beleidsshrdies en &r beÈ naar briten fFenqert

\ran een hede Oegcrmi§he.ia de rnrt<tpositie rran IlCI tè versterken.
ïn de Ul* plaats rctrdt, de lo1 van rtdenktankrr \r@r de oenE:ale

beleialsvo11nirg van II'Ic rran toenelrerd belarg. De Raad van Besbx'g.

It.lc teft befroef'te aan inziffi in nieurue qrtryild<elirqen in t€ch-
rnlogie, nretenscnap en sren1e\rirg en daar:re saHfianqende
positioerirryrn:ary::AÍrl<en voor 1D0.

E, in de derde plaats z:al- Il0-Beleidssbdies traar eigen mrl<t
blij\ren bedielsr. rÍierer is de rrcofdaoep in sÈaat de aantezige
kerrris en €Dper{.ise almle de relatieneil*rerken op SnrI te ho1den'
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Dit is qdel:rrcer \reLeist \rmr H' uitrrcesr \Ën de arderc
\r@rrpelde hoofdtal<en.

stratqiscte lxog@'s

Irl 1990 en \rooLgarde jam is een aantal \roor II'il3 strat€gische
pognrers \Ian staË, ge41€utn, rtaarr an ÏIÈBeleidssttxlies als
trrekken door de Raad rran Bestrnr $0 is aar4FÉzen. Deze trn3qry
mrs rprden in srenrsfirq IEt de ardere fpofdgrcepen uitge\roenf.
Cezien heÈ, str:ategts& belarg rcrden in dit jaanruislag allsr die
aardacïrts@iedlen genoad, sraarcp &ze prcgrarma's Uetrctd<irg
hebben, te trytÈen;

stedelijke ontwil<kelinpn ir de 21e eeuwt

infmtica en telsuunicatie;
rrcrlceersbegeleidirPsYsteuew
diliteit en ver*ersirÉrastrucíe.ur in de Rardstad.

Warrreer de eersÈe resultatgr bescfril<baar kcrgt, 211en relelrarÈe
frelgrcepen uorden Eetrrteesseerd cm in deze Slrcgnarmta's te
participeut.
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3. ISERI(GBIDEN \AI{ T!rc-BE.EIESTIJDIES

È rmrl<t voor beleidsstdies en strategische adviserirg is grcot
en qroeieÍd. MBe1eidssfu.riies heeft zijn rerk instihrtsioneel
gech:sterí in 3 aardachtsgebieden:

I. rufutelijke ongnnisatie
II. tehrpfogie en beleid
III.@

I. RUIUIE,I^]KE GGàNISÀSIE

Binnen h€È, tot $s'Beleidsshrdies behorende fnsfitrart, \roqr
nrintefiÍre oryrisatie DP (Iltrc) worden de volgende werkgebieden
ordersctreiden.

Uimafilre Ànal1'e en Prsgrrce

De secÈoren !trren en Volkstruis\rcsÈirg, en Iroegepast Oenogafiscft
ffierzek en ÀÀries oÈlild<elen rmdellen \rrcr de analyse en
pqp1me \Ian @fiscfre srbtri]<l<e1irgen. De píal<tisctte tF
passirry ligt op h€t. @ied \ran ruiÍtelijke plannirry, psqp6es van
\ran vt:a.rg en aaribod op de neqiorale wu.tirguartct, de plannirg van
orertrijsvmzienirgen, po1p.tmes \Ian u:aaq en aanbod op &
agbeidsrmr]<t,, otdeu:en en rroorzienirryen en rresf,igirqsplaatsen \Ioor
mnisóe acÈivit€iten.

nri*efiÍ<smign mri:d«efirg

Deze secÈor qderzoekt eormisdre en tetnrolog.isde qrhtild<elin-
gen en de effecten daanran op de organisatie van de nriruEe, zoals
O" goeiod" jrrtertaÈiqraliserirg van bedrijven, de sterke goei
\ran de zakelijke Aienstverfenirg, en de regiol:ale eutcmische
qrtmilrkeilnl.

rogisUer

De sector Iogistiek onderzoekt, err adyiseelt over de verarderirgen,
die Farde zilr in de orgarrisatie \ran de pmo&.t}<tie en het,

Uíanspor+. rran goederur. haÈij rictrÈ uen zictr q de bedrijfsoven-
schrijderde logisÈiek, tinEllíIàrr het oenb:ale tbgm gevor:d brcrdt
fur de stríEflÍsl .tlan goederer en irÉotmatie bssen bedrij\ren en de

daarvor rDodzakelijke vw-zienirqen (o.a. infrasÈnrhar) .
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Ver*eer €n \EIrrGr

Deze sector qderzoekE, de huidige en toet<onsti.ge \n16Etg Iraar
veryoer op hsis van lcmrrEitatierre rrcdellen en ardere beslis-
si@ instnmÈen. In rrelatie tot' heË persoerr en

goederunlervoer mrden hieLÖij aspeclten als rrrinrtelijke on:thrik-

kélirg, milieu en finarpiàt betrokken.

**ri}@
Deze sect6, \rcetr{, qderzoek uit naar en adviseett o\ter \níaagsle*-
ken tet, feiled<firg t t, sÈ€dètijke qrtrri]<kelirq. Steden verarderen
stert( grder irwloed \ran eGrcmisdte, technologisctre en dry
fische ortrril<kelirryen. Steeds \raker rrcrdt gevraagd cm een visie otrr

de toA<mtige mtrrikkelirgen, h€Ít, geven \ran hzicfÈ in de

sae,fiartg; van acties, die daaraan gestalte kr.uusr geven. ht Eeldt
zolËI \toor snel rrcrarderende Fbliel(e onganisaties als \roor
parÈiorliere organisaties en de sarerrlllert<irq Ussen beiden. De

rndmk ligt daarbij q ale pocesfant en de beEeleidirq daarmn.

bl-ogrie

Deze secÈor rrcrridrt sÈrraties qpriclrt op visierrcrmfurg, planonhrj*-
keling eÍr oplesirrysgeridtte matr:egelen jnzake het, nablr- en

rnilier.dcefreer, de watertruislrodirq en nrirrtelijke ordenirg. I{eÈ'

oderzoeJ< is vual gericlrt op ordersternirq bij h€È qrtrrild<elen

en operatioraliseren \ran geiÉegreerde pranvorming, zgrreI \roor'

lard als mter.
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II. TEHT€IGIE EN BB.EID

Bhnen het, Studiecentrun voor Technologie en Beleid IIto (SfB)
rcrrlÈ een drietal rcrt<Eebieden mderscheiden'

IEÉtrDLogie en sryrrevirry

De lrerkgnmep tlechrpfogie en Sanenlevirg \roed. ordenzoek uit naar

de matsctrapefijfe fesfuitvonrirq over tetrnologisclre srbrik-
lglirgen onutUi: een opbimle rmatscfrapelijke beruEtirq \ran

nieur,re ëcrnologieen \r@rop sÈa,at. zíi kiest hieLàij \Ioor de

funra}ghoek rran de qebruites van tectnrologie in hede zin.

oryrisatire en tdPfqrie

De tsrnrocr:aÈische drlocrn \ran een qrbernarde fahiek vnaarin rffis
en @trIteL.s heÈ, uerk verridËen, is affiertlaald. De nens is nieÈ

nreg te denken uit heÈ bedrijf rmn de toel«crnst. SÈÉL'r<er lrcg, de

fa&orsr adceid en allceidsorganisatie zijn rran rczenlijk belarg
voor de vitaliteit \ran een npderne organisatie. Èze stel}irq
vorrut het uitfrgspnTt \ran de rerkErcep OrFnisatie en IlecfF

rnlogie.
De rrertjg1rep ondenzekt de wí)ze !Éarop Echnologi€*xl sprden

iÍtEebed in de sociaal-orgnisertcrisctre strucíenr \ran een order-
ne*fng. HeÈ, gaat hierbij cm zaken als stlrateqisch beleid,
rrcrardede fi:ncÈies, en benodiEde scholirq en orrtertrijs. De kermis

rran trerkreuers bliilG in de p.alctijk orÍdsbaar voor een geslaaEde

tefnriscfre en srciale irrrorratie-

fednptogi,e, Emie , ÀÀriserirg €n Sbrategrie

De werl«grcep ll'eclrt,roloqie, Eborstrie, aAriserirg en SÈ:ategie
orderzodct Ae wisseSuerkirg tussen esrcnrische en technologisdte
qrtrdkkelirqen. De fers 1i9t hiedcij op sb:ategiscte u:aagsb:k-
ken. ffi en diffirsie \ran lceruris zí)n daarllij
oent]ale tïlgnars. Earnaast heeft rEt, qderzoek vaak een verkeF
nend of erraluatief karralcEer. Op hsis \Ian een arnlyse \ran

ortriklcelfuryen in tecfnpfogie en ffirclnie rrcrden lijnen uitgezet'
naar de toekcrcÈ. De werk$oep verrictrt sÈr:dies voor overtreids-
insÈarÈies, crderrremirgen en oyerkoelnlende beeijfsorgnisaties'
DaaÈ.ij lrcLdt gehnrik Eeneact rran l«ruantitatieve insÈruterrten als
erquëtes e6 databestarden. Àctple eqmische u:aagsteÍ<ken \ronlEn

lr"È uitgarl$prrt: intematioale sremrert<irg van bedrijven,

"t""Ë"qi=cte 
treuzes ret tet, oql op Lggz, vert<errrirg rmn kansrijke

tncïnnlogische orrbrikkelirgen en evahaties \ran beleidmaat-
rege}en. Boverdien speelt de urcrlpep in q de Eroeierde behoefÈe
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aan eDËerrË oxler§terming bij beakijfslerrcn en orrcrtreid. DaaËij
\rqilt 1p6 derzOek \ran de eqmisctre aspetert van infortrltle
tecfupfoqne een apart trrc4nf,m, dat, gezien de gloeiende

dCIofui6rÈie rran deze 
-teArnlogre in ve1 sectoren, een sterl«e goei

dffitmalsE.
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IIr.@

Bhnen de Technologie llanagement Groep TNO ( fMG ) worden de
\rolgerde hsilessgnrepen qdelscheiden-

fErpt-ogie Cr*rftirg

Itectnrotogie \rottt vmr veel or9nisaties een factor van str:ate
gisctr belarry. Ue tecfnrologisctre peitie verschaf't, de organisatie
irrrprratielo:acfrt en bepaalt in belargijke mte & re tusiress.
necfnrofogne Ursufting DP (fm) rielrt zidr op strateqische
rnnagstrl<l<en rond tectnrologie, zoals:

R&fbeleid, trnqpamlErirg en otrgnnisatie,
verkerrrirgen rran nierx,ue tehrologie en furyact-qderzoek,
elploitatie en rmrt<etirg rran nieure kennis;
afsÈemuirg en sarc;1lgert<irq bij researdt binrpn en Ulssen
onrgnlsati,es.

frcDtatie

De Iru:rorntie AÀries Qroep frc (IÀG) en de projectgroep IrdusÈriëIe
fru:orratie M (PII) qrterzoeken en bieden mna@irq
bij visie en sbategie'sÍtu/ild(e1irg, egartsatieverniarwirq en

furro\ratieerccsen. Slncialisatie is daamaast het, generenrn van
reatleve qlgssirgen voor !reedcarsLige pÓIelg,r. De glep
o.rUreqpt en verzorgÈ matEesneden trainfuryen en lrcg.ksftq)s op het'
gebied van innovatiemanagelrerrt,, creativiteit en bedrijfs-
rmnagelrcrÍt

fmliteitszcg
pe nojectgoep neckijfskrrde S(c (reB) is gespecialiseerd q tret,

gebiect \ran lcvaliteitsberqirg. Door tniddel van pafUscne irF
strurErÍten krrrren besÈaarde }ualiteit-ssystaur !ÉLden doorgelicÏtt
en rrerbeterd.
cedurende heÈ @ in de qdememirg, &t plaats-
vi-rdt cm de fuelstel}iÍg t€ realisersr \ran een rrl«mJ.iteitsstltsteent

dat aan irrternatiqraal erkerrde norrÉn voldoeÈrt, worrdÈ aardacht
besteed aan l<m-liteitszerryleidi:rgen op rrcrsctreidene niveaus in
cte order, rem:iry en omgnisaties in de pÈlieke sector.

frfonmtietmzienirg

De srelle ortnil<kelirg in teOnofqie, wetenschatrl en uarl<t trtengt
een gote irÉormaties:trrccÍtr terlrceq. Op de hoogte blijven \ran

rÉeuerc srtrikkelirqen is dan ook \roor \rcel secÈorel,l in de
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sffiÈevirg en oqÈelle zaak. Vqor de eigen qarrisatie, voor heÈ'

bedrijfslerrcn en \roor: ë orcrteid ridrt heÈ' Centrurn \roor IrÉor-
mtie en mcrmËatie TilO (CtD) zictr op heÈ qspuer't, analyseren
en mnagere$t van ir,fmtie. [GÈ CID is acÈief q de @iedert
irÉcrnatiediensten (o.a. oclercoi-irÉetetie), irÉsmÈimnaqel-
Ert (ocr< databse bcnrd) en infomtie-analyse.
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4. SE,ffiIE VAIT.I PRO]EIEN

Op vrcrnoede rcr§ebieden is in het jaar L99O een veelheid aan
ffi rrericlrt \roor & eigen tmrt<È, \roor nif
froofdqroepen en \roor de centrale beteidsvonnirg \ran M. Iler
illrrsb:ar ie woLden entcele pojecten hier belmopÈ crrechreven-

* CENIRÀtE RFr.FÍr§VrJU{TiG I}l)

De Raad van BesÈur Ilrc heeft heÈ voornenen frct 60 jarig besÈaan
\ran de organisati,e in L992 op eeÍr bijzordene wijze order de
aardacfrt \ran de hritenruereld te hnrengen. $0-Be1eidssÈr.rcties is
gevrragil hiewmr een plan te ontrikl<elen en uit te \roeren via heÈ

rrcIgetde tr:aject.: bepaliÍq \ran tlm's, doen rran vert<emrirgfen,
ho.rden \ran etperE, rceeirgs en de stfenerrtie eird tggZ, vlaar de
restrltaten \ran de voorstrcties en e»perts rcetirry rcrrCen gepes€rF
teeÈd.
De resultaten van deze i$pannirg l«rnren te\rcns een belargijke
infut \rorlEn in de volgende st:ategrie-exelcitie \ran $P-

* ÍIO.IrcFMROPEI{

In opö:actrt en sanEn IEt ardre ÏI0-frcfdEoepen zí)n jrt 1990

diverre pojecÈen ui@evoerd, dan re} in uit\roeriÍq gencrrcn. Een

tueeÈaI pject, vprr*t hier naar \toren gebu:actr.

aseaitatie zidrerfuizen

In rnrrolgirg'ran heÈ bldt€nlard rcrdÈ in Nederlard o\re!ÍDgen on de

diensÈrrcrleniÍg rran ziekenturizen te aocrcditeren. Aorcditatie is
de term, die ren gehruilÉ crn Eutn te gerren dat h€È l<waliteitsysteem
\ran de instellirq rrcldoet. aan gèaooepEeeLde stanfaanCen. [I€È
geaocrreditarit zí)n beÈekent, dat heÈ niveau \ran de èiensÈ-
rrcrlenirg rran erkerd gehalte is. lFÈ, gaat dan cnr de kmliteit llian

het rroo@ en niet crn de erlcewrirq van de l§.raliteit
van irdivi&rele beroepsbeoefenaren.
In opatracm, \ran de Stichtirg PÀCE (ftoefpjecÈ aoreditatie)
\roet{ de frcfdgrcep Cezordheidsorderzoek een voorsderzoek uit.
DoeI yan dit rroorqderzoek is een plan rmn aarpak te crttllrildcelen
yoor heÈ nrcefpojecÈ Àoreditatie, &t als doel heeft een stelsel
\ran norIIEn te ontnrilckelen dat in gircipe hrd*baar rneÈ zijn voor
de getrete zie*enlurissector.
Oe p1pjectgrcep BeÖrijfsl«rde Ïf0 (m) is, gezien de aannezige
eDperEise op IEÈ gebied rran kmliteitsforgi-rg en orgnnisatle, door
TNHezondheidsonderzoek gevraagil daarlcij orne.rstegÉrq te
verlenen.
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vertrerrrirg rran aMctlm's q» H, gebfled van

@tedrPfogieën

In jarruar| L990 is heÈ inrpvzrtieEerictrt ondenzoelgrcgraruna (IOP)

!,Íilieutectnrologie van staa{, ge4Fan. Qtt t€ lsrmen kclwt tot een

salsrnarqena, neerjarig orderzoelpg:auuna op heÈ gehied van
ruilieuEecfrploqie is Il0 geuraagd een \rerkennirry te tml<en \ran

potentiëIe onderzoektlrërm's cp heÈ, terrein .tmn FocesgeÍntegeeÈrde
techmlogieà.
De $O-sfuatie heeft trrËe doelsÈetlirqen: h€È kqlen tot een

affakenirq van oÈzoektlrqm's op het gehied \ran p€oes-
geirÈegnreerde tecfrologieën, als@k heÈ peilen \ran de belarg-
stellirg rran het, befrijfsle\rcn fÉen/oor.
De sierdie is uitgevoerd fur:

het Instignrt vrcr l.Íilieg- en BrerrgieÈecturclogie $0
Sh.ldiecentrr.un vmr Technologie en Beleid f!0

borCenkerd cnren cnrrcrrete oderzoekstlrema's voor heÈ' IOP Milieu-
telrnologie l«mn Il0 t-t een aarrtal geselecteerde telreinen lraarcp
reseructrlrlspnrurirgelr zqden lrcëten $orden georcerrtneetd:

nndelorderzoek rmn 1l€oess€n en bedrijfsrroerirrg;
wijzigiÍq \ran chex0ische saprstel1irg \ran gffid- en hulp-
stoffen;
droEe verflericirg§tectmieken en dxrco*echnieken;
gasreinigiry EericfiÈ op irÈ,ern tlergeh'trik \ran de o,Èstare
sÈoffen in heÈ produlrtiepooes eÍr zo trcgelijk op eneregie
tengerirrtirq;
ontrild<e1en \ran atrParab.u.r;
toepassirq van reststoffen als ErcnOstof .

De ondenzoekers heeen verrder qderzocfit in Ipeverre het, bedrijfs-
lerren belarryte[irg heeft. \rwr de nier.lre pcesEeimegeerde
tecfrplog'i€Xn. Voorq) blijlË daadcij te staan, rrooral \roffi flet
middelr en t<Ieiribe&ijf, dat de irrvoenirq van de vemieuurirgen de

pofulÈiekosÈen in pirripe nieÈ nng verhoEen en dat een lsmli-
tatief goed pg€àÍÈ g@al(t. meÈ lqnrEn rcrrden. llirder befarrytel-
Iirg bestaat er vogr tecfrtologieën die pas op largere termijn
brtril<bar zijn of r,1a;11,rra6 cb toepasbaarteid qrzeker is.
De aleskrmafigheial die rndig is cln de feseorot<en Ecfmieken té
q,rbrikl«e1en, is vwal aanwezig biÍnien academisctp en tEfF
rologisctre instituten en bij ge§peci,aliseerde inEenietnsh:reats.
De fnridiEe nili@, ret naIIE de aparatrnr en

mcfrileborrrers, kan op scmiEe tsreirrcn ook een ilhodeliike
bijö:aEe leverot, rroor:al op het, gebied \ran dè vedceÈer.irq vart

en irÍtérn herEeÈruilc. Voor vemrneriryen in heÈ

ir"Ë-,rj3 .nn tr,rrp- en gurdsÈoffen za1 ectrÈer rroral desktndngend
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binnen de bedrijven zelf rrceÈen lprden gezocltt. De orderzoeJ<ers

benadrut<ken daÈ H' de vrcrl<etr \rerilierÈ pioriteit te venlenen
aan die @ techrpfogieën die \roor ÍleerteÈ€
beckijfstakken tegelijk tnrril<baar zijn.
»e strdie recfriCvaanaigL de orclusie dat er voldoende aartooeirgs-
p5ten zí1n \rmr de orbrikkelirg \ran een qdeudeel rÏEooes-

geintegreerrde fgcfnnlogieen'r binren het IOP fdlieubchrplogie.

ETGEN UEHKT \AI.I TIGBE,EIXISIÏ]DIES

R.rfunteli jke onfnisatie

Uit de rrcelheiat aan trcrl«Eehieden, t aarin Ïlet' InstiÈrut \taor
ruirutelijke Orynisatie frO is gespecialiseerrà, zijn 3 qderrlleryen

voor dit jaawe.nslag gel«ozen, die in de afgelopen jaren veel in de

rmatsAramefijke belarqste}}iÍq hehben gestaan, te bpt€n de

rÉiliteit, nilieubeleid en stedelijke ofilrrilOcefing. I{et' INRO

velrictrt qp deze tàema's veel orderzoeki een drieÈal pojecten
rcndt hier genoerd.

@ van wrirryhrÉcaties

In de kmrde 25 jaar ztrllen in de Rarrlstad neen dan een half
miljoen trrrÉrqen ureten worden ge.bollrlïl. Een Ueeertct gedeelte
daaríran t<an in bestaarrt stedelijk @ied vrclden Eerealiseed. On

echter in de vt:aaq naar wrirtqtren te lo.nnren v@rzien IIDeten nieurre
burirgbcrrlrllÉaLies !Íorden dltarjJd<eld.
Bij ale ermluatie rran potentiëIe nurin$oml@aties \rorrÉn de rÈi-
Iit€itseffecten een amanregend eiteriun. IIet furidige verkeeus-
en vervoensbeleid is iIrers gerictrt cp f!et, afreumBn van de groei
\ran b€Íts alrto\rer*eer en heÈ be\rorderul \Ian milieuwierdelijke
venoetri)zqi, zoals fret qenhar \rerroer en de fieÈs.
De dilitëitseffecten die een niennrc @e oproept,
zijn inrer"s heÈ gevolg \ran een ocqilele i:rteractie \ran de clnvarg

en de sarpr'rsÈe[irg (irrkmrr, autÓezit) rran de leatie, de

ligg;irq en de verkeersortsluitirg. E' is Ö:s een behoef'te aan een

rrcaef cm de lÉiliteitseffecÈen \ran potentiëIe locaties op

slrst€nnatische wijze, snel en inzicfiÈelijk te lsmnen evalueren.
INRO heef.E. in qöracht van heË nojectJerear frrteEafe Verl<eers-

en Vervoersb.rties een nieul,u rekeninstnment orÉnrild<eId, [rDLmAS

(@) genaad. De frrctie \ran het' instrusrt is
heÈ berekenen en erra[.rem \ran gl&Ie rdiliteitseffecten van

poterrUefe @ t.w. heÈ aantal veqilaatsfuqen en

fr"t fifou*tt=q" per \rerroerrlri)?.e naar IIuLief en fEÈ oriëntatie
pabrcm.
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lolmÀS is voor derden bescrril<tcaar en rcndt nrrcrËeel gebruilct
door de Rijkrylarnlogische Dienst (RFD), RiilrsvatersÈaat en de

Provircie Zuid-Iiollard. Door de RPD is mf.AaS order rreer gebrldl<t,

bij ab evaluatie rran locaties in heit, kader van de rrcoràereidirg
rran de Vieude t{cÍta D<tlra

I{fter in H, Gp* IIaa+'

HeÈ Groene IIarE rrcrnE de entr:aIe open ruillfe rran de Rardstad. Dit
veemreideEebied is tàaÍIS vrcr"r:arcIijk in fardbqrwloldiq gebrr:iJ<.

IGralcteristiek is het, dicht€ netreerk rran sloten en de aarnuezi$eid
\ran een gooE. aarrtal plassen. De truidige nab.urrwaarrCen zijn in en

rord heÈ mter gecon€Ëreerd.
In de Vierde tlcÈa over de Rrintefifie orrdenirq en heÈ Nationaal
Uili€ubeleidsplan lcijqt het Grcene lfaË, speciale aardadË. In
ocÍ1lcinatie rneÈ de lladere UitlrrcrkiJg Vierde lffia vprdt, voor dit
gebied een PIan \ran Àanpak in het kader \Ian geiffiegeelde
Rri-urtelifie Odenirg en t{ilieubeleid (RCtËbeleid) opgesteld. De

mbrild<eli-rrymgelijtOeOen \rcor natrrrrr en reeeatie staan daarin
cenb:aal.
$er vmràereidirg \Ian het PIan van Àanpak RClFbe1eid is een

vert<errrelde stt.ràie veurictrt naar de mteràrishoxlirg, de water-
kbraliteit en de milieubelastirq in een viertal vnatrrzijke gebieden

in H, Grcene }Iaft,.
De s:bldie tI&$er in het, Gserp IIaItrt bescfrrijft in l<snntitatieve
en Im.litatieve zin de mtcrlnrishotdlcudige sibntie van de Vecht-
plassen, het, @ied ret de Nieuvukoopse en Virikeveense Plassen,
heÈ fbUardse Èassen@ied en de l{rirpenenruaard. Ook tiomatt st ?.a

e:€cÈ ryelijk beeld geschets{ rran de aand, oumrartg1 en heu{<snsÈ

rnn de nilieubelastiÍq.
V6q' deze gebieden zijn wensen gefor:nrleerd outrrent de te behcn:den

of te ortryil«elen rntrrusaanden. ne qeohËslogiscfie en nilieu]«-m-
dige rardrrcomarden Ïrienrcor zijn in veel gevallen echten nieÈ,

aarrrezig. De laelpffien laten zich neË, narre veltalen in mter-
tekorÈ (rrcrOrcqirg) en waterve6nrilirg (\rooral eutrofiërirq) .

ffeÈ hrdbolil«milig geE'iJ< en heÈ irqelaten rivienmter \,omen &
belargijlcste burorrren \Ian enrtrofierirq. Verdrogirq dmr !ueq-

zí791írg naar dieplelegen ercoErakerijen rrceÈ georyenseerd rcrden
door gebiedsrreerd voedsetrijk en vervrrild riviermte.
Etk @ied uiaaqt een toeEesreden ruaatrregelenpal<I<eÈ, dat irspeelt
op de specifiel<e §prcIogiscfre sibratie en de aard en her*crsE rran

d" verqrtreinigirg. Een inteE:afe aarpak \ran eubofienirq en

vertrcgirg is in veel ganllen rpodzakelijk cm een stnrchrele
cplcsirq- te bieden. Vor de versctrillerde deelgebied€n zíin
O.nlyefiiL" palO<etten \ran Mtqerichte en effectgeric'hte IraEIt-

rrEelen sasqe*efa. Èze \roruEn de basis \roor een plarmtige
aanpak in de \rqlm van uitvoerirrygojecten.
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In 1978 slden heÈ @lsor+,irln Scfte\rcnirgen (tlnns L0Ot Nationale
lsederlarrten) en de gsreente Den Haag een sarrerruer+<inEsovereentqnst
rrEË tleq doe1 de badplaats Scfte\renirqen te revitaliseren. HeÈ

geplarde poces van revitalisenirq w§ arup 1989 ecm€r rng niet'
afgielurd, tot verrÈieÈ en ergernis \ran zolreI gareerrte als
beleryer. SteOemrdqxdi.ge planren en arrch-itectonische vi-nger-
oeferrirgen misten een aanvaardbare fi.nrcÈiqrele crderàorirqf,
onerleg telssen ge!Ëtte, gouincie en belegger venliep nceizaan en

er dreigite een patste[fug te qrtsÈaan. Itegen deze acfrterpnd gaf
de directie VastGoed \ran Natisrale-Nederlarden INrc opahracÏË
qrdenzoek te veuz:iffen naar de rrcgelijkheden van voltmiirg \rart

@aats. De qöracht voor frct qderzoel< hterd r*
irgege\ren uit zorg 'voor het, afi<alrren \ran heÈ iIEEo \ran Scheverdn-
gen-
Bij de voosÈel1en voor irnnrllirq van het, zogenaMe afbonugebied,
het, haaktiggendÈ gebied teEenover heÈ lfudlars, sto'd het sbrcven
naar ]mliteitsrrcr,beter.irg en rzersterkirg \ran de salrEnharg Ulss€n
de tnriclige en toel<crustige acÈiviteit€n cenhral. De aanfacfË
diende daaÈij uit te gaan IrEEr een ltall ueatler/al} seelson-

forrnrlert. In dat vedcard WàE[r zre] afhlaak, rrervargirg,
veràeÈerirg xt/of uie,eidirq \ran bestaare (qr1tr.rele) \rmr-
zienirqen aIs nngelijke nieme voor:zienirgen te bezien, passend in
het trtotaalprodukttr Sc@aats. Tte\tens dienden
indicaties \ran de @Eies te rcrrden aargE{re\ren,

$iaarbij toÈ op zekere hoogte lpest rcrden aanEe{re\ren reIke
fimcÈies elkaar in lrÉ1ke rmte positief beiim,loeden.
h h€È qderzoel<, &t zictr rn een brrede oriëntatie toespitste op

de frmctionele invullilg \ran het, amomgeUieA, heeft nrc gebruik-
gexnaalÉ van de lÉhode van S:kategisdr Veurriewrirq§nanagerHrt Iret
betnrlp rmàilErr irqeruril<kel& rmaqsíhkk€rt qp heÈ Eebied \Ian

steilelijke qrtrikkelirq harÍtër'baar }cr.unnen rcrden gemalÉ. I{et
orderzoek is uitge\roed in drie fasen:
1. visievormirg op heÈ fnrcarfU Scfreveningen net, betulp van rnaat-

schamelijke verl<erurirqen É en shiatcgisch kar^akter;
2. selectie rran gesctril<te fi.rrcÈies en orrtltrjJ<kelirq en tepassing

\ran tË reldenerrtsdlal;
3. aÀries.
IfeÈ aduies is rredio 1990 gegeserrteerd aan & opch:achtgever en

dmr deze aan heÈ, 611ege van B.ryEter en lletho.rCeols van de

gmerrteDerrllaag.l@ophoqisrrarrditaÀrieseninorrerlegneÈ
ltaticnafe llederlarden stelt de Eeueerrte merteel een onLT.rik-

kelirgsplan qP.
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lltectnrologie en Beleid

Bij heÈ Sbdiecer,rtnun voor 1l'echnologie en Beleid Il,Io rcndt vrclal
gehrerl<t aan & r:elatie Utssen techrclogiscfe orbrild<elirgert
(zoals nilieutefrrologie, biotecïrrologie, telematica, Idische
technotogie) en de sanenlevirq, €lEtn ver*ennirryen op v,eterrcchaps-
en techrplogiebeleid eÍr aan ecqrmiscft gericlrte orderroetaen. In
heÈ, rrcomgaarde is een fnpjecÈ belictrt orrcr milienrtectnrologie. Hier
rcndt een tueetal prcjecten cmschreven, narelijk één op heÈ gebied
rran irÉomtica en teleoumnicatie en een ecqrmdsóe shdie.

Irrfomtica en tele.rwtica

Bij het, S'h.ldieoentnm \rrcr Itec*rrologrie en Be1eid ItO is heÈ

trnrqpmm Infor:mtica en teleorurunicatie in uit\roerirg gensrEn.
Dit pgranum @pentrèeL+. zidr op st &ietal gebieden:

analyse \ran internatiqraLe en naticmale Ms in qrtmik-
keling, toepassirg en beleid rct betrel<kirg t!È, (tele)or
runicatie, telematica en i:aformatieÈechrologie;
eorcrniscfre en oÈgarlisatmisctre rn:aags'td<lren bij de orÉurik-
kelirq en irrtrrcducÈie \ran Fbliekgerichte en qurerciëIe
irÉormatie en telenntica syrstemen en diensÈen;
j:r kaaË, menqen rmn beleidsSndlerwt en opEies ten betpeve
\ran stra@riscte beleidsvormirg dmr overheid en mrtct-
partijen, voor:at de eqmisde effecten rran versctrillende
beleidssir:aÈeqieën.

Op borrensÈaarde gebieden rcoLden een grcot aantal opdracfÉen uit-
gevoeÈd. In 1990 is een irrt€ressarÍte pilcÈ-sÈuly voltooid naar de

Informatiserirq- en organisatiestrateqie in de Nederlardse
ban}<secÈor. In deze vert<errrirq stellen de ordenzoekers \rast, dat
verarderirqen op de rrarkt, voor finarciëIe diensÈrrerlenirg alsmk
nieur,re telnrctogisctre nnEelijktreden vor finarciële instellirgen
sEeeds IIEer een arairgende rpodzaak tot bezirrrirg op verniqrwirg
\rorrrcn. Geien het, furyijpende l<ara}<ter triewan gaat heÈ cxn

o\ren€{tirqen \ran sh:ategische aard die een i:rtegn:aIe irvakhoek
rrereisen. Dat wil zqgën, dat goarl<È 16ra<tsU3ategie, een

atrtonatiserirqssbrategie, een ongarristttiesr.rcr*tegie en een rrhtmart

resourcrt stiat€qie par:al1el rrceÈen biordert qrhrild<eld. De rceste
tuerds A dit gebied zijn dpc. & o,derzod<ers trefferd in beeld
getn:acht,.

ffimiscte sÉËG€Íl in l@I"sd

Ee6 arder nienw werlcEehied is heÈ, opsporcn van eqrcnnisctr sterk en

zm}<ke sectorut door niddel van zgrr. secÈorstedies' Ïn fEÈ l<ader

van de internatioraliseriry van de esromie ne€mt de relevantie
van larden en zelfs regio's birmen tarden toe. Elk larrf blijl<t, een

specifieke ocrdcinatie van struch.u:ele en culbrele t<elrer't<en te
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heDben, die het reer gescftil<t lmakt \roor neeaafae eoncntische
sector€l dan \roor arïdere. Mictrael hÉer fpeft een nethode

ortrril<keld m fieÈ qtcurrcrÈiëvenrcgen te analyseren.
Deze retlrode is bimen H, Strdieoerrtrr.un \roor tbchnologie en

Beleid fl0 toeEepast op Nederlard en er werd ge@lstateetrd dat h€È

irrterrntionale qtsxÍrentie\renryt \ran de Nederlardse ffitode
Clneigt af te ne!IE[r. De secÈor:analyses heÈben mk eleurenten van &
sterke kanten \ran de eoolonie aarryetoqd, ieààrrop l<an rcrrden

voor*gebcrflf. Ve&r heÈben de orderzoekere irstnmtten laten
zí*r, die gebruiJÉ l§.Wlen trcrdefr cm hÉÈ, natiqrale eorcmiscft
beleid vorm te geven.
Irmiddels he&en vele doelgnoetran Uefarq§'telting geto6d vwr &ze
specialisatie en het. irstitenrt \Ierzcftt zuu<e sectoranalltses vmr
fnn eigen eorcmisclre bnranches uit te \roeren-
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ll'effrotogieumnagernent

De ïlecftrplogrie UanagerÉrÈ Csep It0 rictrt ziclr op rn:aagshrkken

rurd elploitatie en erplor:atie \ran tecturcIogie bij o.nerrsnirqert
en orgAnisaties, die het, oraer"rsninqsbelarg d'ienen. In rrcrschil-
lerde rnanagementaspecten teeft nen zich gespeciatiseerrd. E:kele
rroo3lceelden rran projecten, die in 1990 in uitvoerirq tÍallen, zijn
de volEende.

$rtrt-1rojece o-mtrerstrip in e Éalinàskie

Sffii net, onganisaties in ltÉIië, SSnnje, Ddts1arxl en Nedenlarrl

rcrdt een pjecÈ uitgevoerd, dat erop genictrt is bedrijven in de

netaalirËstie zich beter te laten toenrsÈen rrmr heÈ aanqpart

rmn o-nal<erstrip-relaties. Hiewmr zíjn in totaat 24 bedrij\rcrt
(in elk tard 6 bedrijven) doorgelictrt cp techrologische-
organisatorisctre phlelur. Op basis trienmn zijn inzake de lreest
voorkcrsde aspecten rnanaryrtadrriesrapporten gescftrc\'en.

EoiÉt nRa:ll 2ilr

De door de orrcrÏreid gevr:aagile ver^snelde ir$roerirg van heÈ plan
Itrail 2Lrr, stelt de llederlardse Spoonregen \Ioor een §[lo'Ee

uitalagirq. De Irrpvatie edvies Gíoep TÏo crderster.urde iÍt h€È

rrcrslagjaar rrerschillende afdelirqen \ran de NS bij de ver-
nieu.rirsinspannjryen door middel van aArisenirq en trainirq'

Ho,Ét taCemrnige mteri"alen

vanuit de Nederlardse ij is de
prsjecÈqoep Bedr.ijfslcr.urle Tl0 verzattt cm een l§,la1it€its-
foóirryrorm te ontwikkelen \r@r rrusctriller& brarphes op heÈ

E Ui.a-.uan tardheekrnige naterialen. IE veesctrillerde ttr^arlclles

werten orÈrrrcrraleeld in fahrilcanten (mterialen), grcothardelaren
(distrih:tie) en tardÈecrnristre labmatoria (beÍrerkirgen) .

fl"t g"jecÈ LJeLd als rrc}gÈ gefaseeLd. De l§,ualiteitsborgirqsnotm
NEN-IS 9O0L voor beabij\ren uit de keÈen tartrtee[«trxlige natenia-
1en rgerd yerbijzq.derd, uaarÖij e par{.icipanten rcrden behokken.
Venrclgrerc rcrd de kmliteitsborrg"iÍgsnonn in de fal<tijk EeEoetst'
HieÈàij rcest tenrens inzicht rcrden vert<rregen in de larelprrten in
ae fs,Ëlit€it-szorg. Dpor middel rran negen bedrijfsorderzoeken hreLd

de t eÈsfuig uitgevoerf. Ilenslcítte wetd een }OantcntoeÈsrcmicfÈ.
Dit ms een or6grzel< naar cb lwrirg \Ian tardartsen o\rcr de ksla-

liteitspestatie bij lnrr toeleverarpiers.
ÀIs verrrolg qp dit pject, is in opÖíachÈ \rztn de tn:arrhe dè

opleidirg rrpralctijl<qileidirq l§ualiteitszong \r@r ltàrrltechnicitt
qrtrrildteld.
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5. PEISONF:FIT, EN oIIGàNISÀEIE

@
flo-Beleidsstrdies rrcrrdÈ, zoals arde!:e orderzoek-/advieshreaus,
geonfrorÈeerd neÈ b.uCcriLente ontwi]<kelirgen, die 2re1 binn€n Tl0
als in fraar orgerrirq plaat-srrirden. Binrrcn fi0 is in het afgelopen
jaar een nierlre str.ategie en orgnnisatie qrttd]<keld. tuiten Ïlrlo

rr.rdt ÏlGBeleidsstrdies geconfronteerd uet ocrylo<e beleids-
vr:aagsÈ*len, nienu,ue tecYnrologieën, tenenende gor§Inrentie en

internationaliseriry.
IkÈ rroorgaarde s;te1t verrgaarde eisen €Eun de nanageruÏt- en

onderzekstijl. Kraliteitsyerlceterirq, Itr4ryu:adirgrr van de

rcArfcten en ordenzoeksgebcf,den aöriserirg zijn hier bel<erde

sletrtelJcegriPPen.
Cezien de onzel<ertreden in de ordertrnrtefeuille binnen TtG
BeleidssbrdÍes rcrdÈ gestrreefd naar orgnnisatorisclre en personele
fIëdbiliteit. Oryanisatie en peu:soneef IDet' neegnrceien en drs
revemrderen ureÈ de externe qrge\rfuq. verarderirryzin, inzetlcaar-
heid, fi.rrct,iorrele en geog.afiscrre lÉilit€it rcnden in toenemende

rmte belarqnijke personele eisen.

Ook het @ binnen tlGBeleidssfudies is Eran

rrcrarderirq ornedreirig. l{a de benalerfurg in de afgelopen jaren is
in L99O een begin gemaakt IEt een nser praktiscfte aanpak van

peu:sureelsnarngernerÈ bij één rran de irstiurten. Deze aarpak hcrdt
irr, a.t op ba.sis \ran een analyse rran heÈ huidige persoeelsbestard
.*, sfurccnbeleid vrcr de kclsrde jarren mritt uitgestippeld' E
arnlyse dierÍt erv@r crn het rnarngelrent zictrrt te geven op fur- en

uitsUsniry op basis \ran fastoren a1s poterrtieel, p::estaÈie,

arnbitie e.d. In lggL zutlen de resr-rltaten 'van deze aarpak uorrlen
qeë\raltrcetd.

In eeÍr klarrtgerichte onganisatie als M-Beleidssbrdies is de

e>rtelne pofilerirg rran & rredemerJ<ers een belarqriik item' In
L99O is een belargifi initiatief gerulen on qelijl<heden te
eeërsr \roor rdenerkers Euln rniversiteiten bijzodere lrog-
Ieraarschamen te vervrrllen. In 1-990 zijn n*uert<eu:s benoeud

€ran:
I(atlolieke llfriversiteit @1 ftansport- en

fogisÈiek managerrcnE (Prof .drs. C.J. nrijEot<);
grrirru:siteit van aretefiarq/Ieemstoel Eboncnrie en Rrirntelijke
Orgnisatie Dienstensectcr. (Prcf 'dr' I'{'W' de Jorg);
frnirrcrsiteit van emsterraaq/feerstoel Tecfnroloqie en Milieu-
beleid (Rrof .dr. J- Craren).
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Profilering vindt ok plaats door h€t' pbliceren van artikelen,
bd<en e.d. Iter illustratie rcrrlen hien een drieÈal titels
Eenoexrl van boeken, die in L990 fur nedg!'xrkels zijn geSrÈIi-
ceerl:

Pra}<tiscfr lElnag€nHrt, \roor ondernem:s fur orldernercrs
(uitga\rc Iltt)) \ran G.J. Il3elstJ'a, vlaarin er:varirgen van
qÈtrelrers npt @<Èiscfte beörijfssib.raties bijer zijn
geÈn:acht;
r<mliteitst<osten, wat baat het? rran À. de [ber, c.T.B. Àhaus

en À.À.M.Ve (uitgave Klurrer Ïteclrriscfre Boeken B.V. ); in deze

p6licatie vuorden de achtergrsrden gepsenteerd, die hebben

geleid tot h€t, ortrrit<kelen van de rreErode t[(mliteitsevalua-
tie KKOtr, t,uaarrÍEe de bestaarde sibratie van het fi.u:ctiqpren
\ran h€t, t<h]aliteitssysteen in de o.oernectrirlg l(an rcnden

bepaald.
De ercrmische l§3cht rran Nederlard, van Dr. D. JaoG, Ds'
P. Boej<hott en hof. fí.Zeg\rcId (uitgve Stichtirq Maatschap-
pij en o.rOerTremirg). In dit boek rcrdt de neÈhode van Midtael
Forter cm het, @ van larden te analyseren
toegepast op het, col,lglnírentië\remoEen \ran de Nederlardse
emmie.

In heÈ vmrgaar* is o1rymrtct, &t in de afgelopen jarer bij
diverse qderdelen \ran ItGBeleidssÈ.dies ardere eisen uoLd€rt

gesteld aan fieÈ orderzeksrrerk. In die zin dat mruit de nar*t de

U"f,".et" is uitgesp§ken aan een aÀriestlrajecÈ, nadat heË

orrlerzeks't=ajecÈ fur de uedemer^t<ers is afgerud. Dit betelcerÈ,

dat rdener*ers in toenenerde rmte meÈen krrrren bescttiJd<en over
adviesvaarrcli$teden.
cezien deze qrtrrit<keling is in saremrerxirq neÈ heÈ oerrtrale
S'Eaforgnan Fersoneel en Organisatie IlilO, rct Pt€f.ir. K.T.A'
HalbeÉsm en Prof.dr. H. Beld(e in 1990 een @
rqdenzoeksgeffin aÀriserirgtt uitgevoerd, ElàlÍElD 9 senior
orderzoekers hebben deelgenoren. Dit operirrerÈ is door de

deelnemrs en beqeleiders als positief ervasr. Oe trainirg zal in
199L verden rcrden uitgemeia.

EsEIe glrei

In 1990 fleeft BS een ster*e kwarrtitatieve grcei doorgemaaklE'' De

rudnale bezeÈtirg is Et ci:rca 148 toegerren. Uit de cijfeu:s van

de afgelopen jarer kcrut, naar \roren, dat rrcral @k heÈ pa1f,Eilp

werfcen birxrpn BS zeer is toeEenmr. VeeI tdanertcers heÈben eert
t'bijna vollediEe baantr (rcrlÈijd 80? à 958) '

Erkele cijfers (irc1. SC!'D):

rsninale stard Per 1 jaruari 1990
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in dienst '90
uit dienst '90
rsrÉnale stard per 31 december l-990

effectieve stant per 3l- decerber L99o

aarÈa1 percsten net' deeltijalbaan
rsninale stard per L jantnri 1991- (excI. Sc!'p)

45
20

L99
L83 r9

64
t-55

Door de o\ret4farE .ran heÈ Studiecerrtrr.un rroor Milieu"orderzoek TI.[3

zí)n +4 rEnsen (waaruder L7 detacherirgen) naar de lbofd$rcep TNO

Itiiieu en Ercrgie o\rcLge{raan. Een kleine glrcep (3) is als de

sector Eoologie orderqehracfÉ bij h€t. ÏnsË:itenrt voor Rrimtelijke
Organisatie f!CI.
In de nierme sitr:atie (e>rcl. SC!D) zí1n 8l- pe!:sonen \Ian aca-

d€misch niveau, 45 van Hfnirreau. De gerniddelde leeftijd is 3713

jaar. Tl0-Be1eidssÈrdies staat, niet voor niets te boel< als een

jorge, noorya«*afifiere frcfd4oeP.

@veragirryt

op hsis rran de $il)-sb:ategie vrcr de jaren rEqerÈig is per 1

ianuari L991 een nienre orgnisatiestruchnr irgevoera. Voor BS

heeft dit betekerd, &t heÈ instibnt Sh.litiecerrtnm rroor Milieu-
oderzoek Il0 betro.rtens de sector E@Iogie en Beleid, die bij heÈ

Instiu11t voor Riintelijke @ganisatie Tl0 is ordergeMctrt, is
geplaatst. in de frcfdgrcep Milieu en Elergie.

Bij l)et fnsÈibut. \roor Rriltelijlce Oryanisatie IIr[) is een sector
rrstedelijk Ortri1ckelirry Uanage$Errttt opgpnictrt, die tot taak heeft
cnr qrderZoel< te doen naar en te aÀrises:en Over vraagsfuklcen ret
fetret<t<irg tot, stedelijke ortnrild<elirg.
Verder fnd eirn 1990 het, inseiUnrtgmrngercrrE, het voornenen crÍl de

sedor rlRrirutelijke analyse en Hrcgrrcett uit pofilerirgsoogpurrt
naar de nart<t op te sptitsen in 2 sectosr, te weten {noegepasE

dryr:afisctr orOerzoef< en adrriesrr €n rT^hmen en rrclkstruisvest'irgrr;
dit vomretsr is @in L99l- gercaliseeLd.

Bij de Irectnrologie f.fanaganerrt 6oep Tf0 zijn de ocíercoi-activi-
teiten per 1. januari L99l- bijeen geÈracfÈ oder één ongBnisato-
risch dak, narreIifi heÈ Oerrtrr.un voor Infomtie en DocrrsÍtatie
Ilrc. De naam Ocft§oi Infor:rmtie Dien* ffp (OID) blijft yrcr de

mrl<t gefiartrraafd en de di€nst blijft gevesÈigil irt heÈ' gebom rlian

fieÈ Elrropees ocffioi Bnreatr te Pijssrijk.
Bij de n"cfrpfogie l[anaEemrt Crcep T!0 is tru. 1 januari ]'990 de

blsiness r6it fecfnrologie Gtstilt nts fl0 opgenictrt, die t.ot taak
heeft h€t. bedrijfsleven te aÀrisem hzake sb:ategische vra4t-
shrkl<en beÈrefferde teclnnlogrie.
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Uit rmrt<t- en @irgen heeft fbc-hrologie t{anagecEl,tt

C1gep $o besloten an Iu' l-L-L992 de orgnisatie aan te passert

aan de oreàtsiness \ran lIiE, nI.i
irrcrmtie en teclrrologie;
kmliteitszomg en orTFrlisatie,
technofog.ie en infotmatie.

Bij heÈ Sterdieoerrtrrm vrcr Itechnologie en Beleid ÍI0 he&en in
1990 geen organisatcische rrcmrÈrirqen plaatsgevorden.
Wel heben enige verccfuivirqen plaatsgevuden \Ian ptc4parrna-
sderdelen Ussen de vrerkgnoePen.
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6. EII{A}IqIëT.T: RESUUTATEN

In de $Cstíateqienota is uitdruld<e1ijk gestèId, dat de fnofd-
qnrcepen \Enaf 1991 een ffiUirg rceten behalen. Voor
de froofdgrcepen in het. irftsÈr.ieel-techrnlogiscfte deel rran IliD,
ltaarcnder ook Tfo-Beleidsshdies, geldt een ffil1irq
van 38 rran de neÈto cunzet, aan opÖactrten.

De crnzeÈ is in L990 t€n opzichte rran 1989 meÈ zo'n 358 toegenmt,
rnrrelijk \ran f L3 niljoen rnar f 18 niljoen, t€Llíijl de owarry
\ran de inrresterirgssubsidie nryreg hetzelfde is gebleven, te
weten \ran f 7,8 nuiljoen in L989 naar f 7,4 miljoen in 1990.
niennn is ruin f 1 miljoen in het leder \ran silpfirertrtrq
doorgesluisd naar ardere MO-frcfdgoepen. Van de totale crnzet bij
MBe1eidssÈdies srrdt dtge\reer 758 betraald uit de mrl<t.
Inzake de orrAd]<kelirg \ran de kosten rcrdt opgmrkt, dat t-el'l

opzichte van 1989 de koE{en ret 238 zijn toeEenmn. De helft rran

deze l<ostenstijging betref't toenare van de personele lasten,
terÍrdj1 biJna de ardere lrcIft een toenale is rran directe fnrcjecf-
kosÈen, zijrde in heÈ kader van pjecten uitbestede rcrkzaarÈpden
(ardeL€ Ïl0-instituten of instellirgen bdt€n INO).

Àan het eirde \ran 1-990 l<orr rcden vastgesteld, dat de werl«imrraad
vmr MBeleidssbrdies er zeer grllstig uitzag. RIim 608 rmn het
trdget. l-991 (cirra f 15 roiljoen) ms reeds door de dr.ie instihrten
in portefeuille. De \rcnrlacfÈirg is dan ook, dat Ïl0-Beleidsshdies
in 1-991 de finarciele delsÈe1lirg zal breilcen.

OI{ZETGEGEVENS HOOFDGROEP BELEIDSSIUDIES
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TIO.BELEIMSIÏ,DIES
hoofddirecterr: Ptpf. W.C.L. zegveld
@e7
2628 VK Delft
FosÈtus 6040
2600 JÀ Delft
ftelefoon: OLs 496792
Ítelefar : 0L5- 564801

ffii.Uart vur ndmefijXe orytistie nP
direcÈeu : Ös. F.P.M. vonk
@e7
2628 VK De1ft
Fosttr.rs 6041
2600 JÀ Delft
Ilelefost: 015- 696868
Itelefa< : 015- 62434L

Strdi€Itnn \rE f$ptogie en Beleid SD
direcÈer,u : dr.ir. R.E.H.M. §nits
Laan rmn llestenenk SOL

7334 W Àpe1dotrn
Èstlils 541
7300 À!{ Àpeldrcrn
l[blefoon: O55- 493500
Itelefar : O55- 42L458

fErcLqne lhapeÍÈ C.oeP Sm
direcÈerr : &rs. iI.P. Seekes
ffie7
2628 VK Delft
hstÈus 6042
2600 JA Delft
lt'elefryt: OL5. 696795
lltstefax : O15- 560825

Ili€rtc Hret:

OerÍtnnn voor Infor:ntie en DocrrrcrtaÈie lDlO

fpofd : drs. Ch.L. Citrrcen
@e7
2629 VR DeIfE
Etrsthls 6043
2600 JA Delft
llb1efoqr: 015- 696800
llE1efax : 015- 560825
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fnrpvatie ÀÀries ftoep li[C
tpofd: örs. P.U. ,foryejan
ffie7
2628 VK Delft
Fstles 6042
2600 JÀ Delft
Telefost: 0L5- 696823
Irelefa< : OL5- 560825

Ocíeoo,i-Infor:rmtiediensÈ M
Ircfd: G.H.M. I(oper
FatgÈIaan 2
2288 m RijsÍijk (zH)
Ebsthrs 3O9

2280 AH Rijs,Íijk
Itelefoon: O7V 3986666
ltelefax : 07O- 3999L76

npjectEpep Beeiifskue INo
trcofd: irg. À. de tber
I-aan \ran lÍestemenk 5O1

7334 W Àpeldoorn
tusth:s 342
7300 ÀtI ÀpeLlcorn
Ttelefoot: O55- 493440
Erelefax : O55- 493439

npjectqoep IrdrsÈr"iëIe IrrpvaÈie $0
hoofd: G.J. Foelsbra
Taan rran lÍesÈenenk 50L
7334 ÍtI ÀPeldocrt
hsttils 910
73Or" BD Àpelfurn
ll.e1efqt: OsS. 420222
Irelefa< : O55- 4932OG
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Àlgme irfomtsie over SD:
Rrb1ic Relatim en VoorlidËirg IIS
Me7
2628 VK Delft
FosÈIrrs 6050
2600 JÀ Delft
Irelefqt: 015 - 696900
Itelefax:O15-627335

schriftelijl<e quumicatie vt:aagt rngal
eens een Imdelirqe aanvu[irg. n0 heeft
hiertoe & rrt@lrijzer' iÍqeste1d.
De rrt@ri)zqt' bestaat uit enkele
funcÈisrarissen die goed ab rueg rcten
bisren IiP en die er rrcor lnmpn zorgell
dat birunenl«orende vra(ren aoel.mtig uorden
bearrbrcord.

no+regllÍijzer
ffie7
2628 \lK DeIfÈ
Ebstlxrs 6070
2600 JÀ De1ft
ftslefoqt: OL* 696969
Itelefac : 0L5- 6L24O3
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