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TNO ontwikkelt kennis en interventies 
op de terreinen arbeidsveiligheid, 
duurzaam fysiek werk, mentale 
gezondheid en gezond en veilig 
werken met stoffen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van nieuwe 
technologieën en kennis over cultuur 
en gedrag(sbeïnvloeding) zodat deze 
interventies succesvol 
geïmplementeerd kunnen worden in 
onderwijs en bedrijven.

NETWERKEN
Dit vergt van TNO een nadrukkelijke, 
intensieve en effectieve interactie met 
de buitenwereld c.q. de kennisarena, 
met verwante kennisinstellingen in de 
EU, universiteiten, het bedrijfsleven, 
Arbo professionals en bovenal 
sociale partners op sectoraal, 
nationaal en Europees niveau. 
Een stimulerende netwerkaanpak 
staat in deze hoofdlijn centraal, het 
doel is verbinden, leren van elkaar, 
sneller vooruit komen en meer impact 
bereiken dan ieder afzonderlijk. Er 
worden nieuwe manieren gezocht om 
samenwerking te bevorderen met als 
doel de hoeveelheid doorgegeven 
kennis en de snelheid hiervan te 
vergroten. 

STELSEL
Een evenwichtig en effectief stelsel 
op het terrein van Gezond en Veilig 
werken is de basis van het MAPA 
programma. De opgedane kennis 
rondom effectiviteit van beleid en 
bedrijfsinterventies wordt gebruik om 
het stelsel te innoveren. Daarnaast 
worden in deze hoofdlijn activiteiten 
ondergebracht die inhaken op actuele 
beleids- en/of maatschappelijke 
vraagstukken op het terrein van 
Gezond en Veilig Werken.

GEZOND EN 
VEILIG WERKEN
Het onderzoeksthema Gezond en 
Veilig Werken heeft behoefte aan 
versterking. Het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) geeft daarom voor de 
strategieperiode 2019 - 2021 een 
extra impuls aan het onderzoeks-
programma van TNO door middel van 
een aanvullende rijksbijdrage.

AMBITIE
Onze gezamenlijke missie: een 
duurzaam inzetbaar, gezond en 
gelukkig werkend Nederland.

STRATEGIE EN 
VISIE
Dit doen we door data te verzamelen, 
op basis van deze data kennis en 
interventies te ontwikkelen en te 
zorgen dat deze ook daadwerkelijk 
worden toegepast in de praktijk. We 
maximaliseren onze impact door 
(nieuwe) technologie te combineren 
met gedragswetenschappelijke 
inzichten. De opgedane kennis wordt 
gebruik om het stelsel te innoveren 
en nieuwe ontwikkelingen te 
identificeren.

MONITORING
De kennislijn Monitoring voorziet in 
een zeer rijke data-infrastructuur, die 
als basis dient voor 
kennisontwikkeling en innovaties 
gericht op het bevorderen van 
duurzame en productieve 
arbeidsparticipatie. Binnen de 
kennislijn gaat het niet alleen om 
structurele data-verzameling, maar 
ook om de ontwikkeling van nieuwe 
meetmethoden, data-applicaties en 
innovatieve data-koppelingen. De  
kennislijn heeft direct invloed op het 
maatschappelijk debat rond werk en 
gezondheid door de grote media-
exposure en leidt tot diverse top-
publicaties.

INTERVENTIES
Kennis en effectieve interventies 
ontwikkelen en zo werkgevers en 
werknemers ondersteunen bij hun 
verantwoordelijkheid voor een 
gezonde en veilige werkomgeving is 
het doel. 

DUURZAAM INZETBAAR
GEZOND EN GELUKKIG
WERKEND NEDERLAND
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