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VOORWOORD

Trots op TNO Industrie
en Techniek

Het verleden van TNO speelt in het 

jubileumjaar vanzelfsprekend een 

prominente rol. Een verleden waar we 

als TNO Industrie en Techniek terecht 

ook trots op mogen zijn. Ons kerngebied

heeft namelijk vanaf het begin, in 1932,

mede de basis gevormd van het huidige

TNO ... 
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... Op de jubileumviering ter gelegenheid van 75 jaar TNO in de Oude Kerk te

Delft op 25 april 2007 klonk luid en langdurig applaus. Het karakter van TNO was 

tijdens deze bijeenkomst respectvol naar voren gekomen. Uitstekende sprekers

en goede muzikale optredens vormden een weerspiegeling van het wezen van

TNO: indrukkenwekkende inhoud geplaatst in een historisch en hedendaags kader.

Het is zo verleidelijk om een 75-jarig jubileum te benutten voor een melancholi-

sche terugblik. Er is echter geen weemoed, maar fascinatie voor de toekomst en

aandacht voor waar we als TNO in het heden staan. Toch wordt de terugblik op

het verleden niet vergeten, maar dan met de bedoeling om tot een kritische en

prikkelende visie op TNO Industrie en Techniek te komen. 

TNO Industrie en Techniek kent een rijke historie. Het boek Techniek in actie. 

Een geschiedenis van TNO Industrie en Techniek is niet geschreven als de geschie -

denis kroniek, maar als reflectie op heden en verleden. De Stichting Historie der

Techniek heeft in opdracht van TNO Industrie en Techniek onder leiding van 

prof. dr. ir. Harry Lintsen een onafhankelijk onderzoek gedaan naar onze 

geschiedenis. Hij en zijn team zijn als geen ander in staat tot scherpe analyses 

die nieuwe historische beelden opleveren.

De onderzoekers beginnen de reis met het plaatsen van de geschiedenis van 

TNO in de maatschappelijke ontwikkelingen van de twintigste eeuw. Vervolgens

worden enkele centrale technologiedomeinen van TNO Industrie en Techniek er

uitgelicht. Ook is er aandacht voor de langdurige relatie van TNO Industrie en

Techniek met het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De reis in de tijd wordt

afgesloten met een oordeel over de historische rol van TNO Industrie en Techniek

en wat die betekent voor de toekomst. Een oordeel dat zich naar onze mening

kenmerkt door het oog hebben voor de voortdurende wisselwerking tussen 

TNO en haar omgeving, voor innovatie en haar paradoxen en voor de wens om

structureel en opbouwend aan die toekomst bij te dragen. 

De toekomstige rol zal vervuld moeten worden in arena’s waar industrie, over-

heid en kennisinstellingen samen komen. Voor TNO Industrie en Techniek bete-

kent dit: focussen en voldoende kritische massa opbouwen om als sterspeler

hierin te opereren. Hierbij hoort het maken van keuzes in samenspraak met de

belanghebbenden in die arena’s. Het vinden van onverwachte, unieke technische

combinaties is onveranderd onze fascinatie. 

Zolang wij blijven anticiperen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken

waarbij toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek een aantoonbare bijdrage

levert, ligt een mooie toekomst in het verschiet.

Wij wensen U veel genoegen bij het lezen van dit boeiende boek.

Jan Mengelers

Algemeen directeur TNO Industrie en Techniek
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IN VOGELVLUCHT

TNO Industrie 
en Techniek

TNO is de grootste zelfstandige 

onderzoeksorganisatie van Nederland.1

Zij telt meer dan 4000 medewerkers 

en heeft een omzet van ongeveer 

570 miljoen euro ... 

1 TNO staat oorspronkelijk voor

de Nederlandse organisatie voor

toegepast-natuurwetenschappelijk

onderzoek
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... Andere onderzoeksinstituten zijn aanzienlijk kleiner.2 De nummers twee en 

drie in de rangorde, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de 

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), hebben minder dan

1000 werknemers en een omzet van respectievelijk circa 120 en 80 miljoen euro 

(zie tabel 1).

Toch is er één onderzoeksorganisatie in Nederland die TNO de baas is, en wel

Philips Research, met tegen de 5000 werknemers en een miljard euro omzet.

Philips Research is echter onderdeel van een grote multinational. Er zijn nog

andere industriële laboratoria van enige omvang, maar die zijn kleiner dan TNO

(zie tabel 2).

TNO is ook een veelzijdige organisatie. Veel Nederlanders kennen TNO vanwege

het keuren en testen van artikelen zoals wasmiddelen, kinderzitjes, bureau -

stoelen en batterijen. De organisatie heeft op dit terrein een betrouwbaar imago.

Haar deskundigheid wordt alom erkend en het prestige is hoog. TNO staat 

voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van materialen, producten en

diensten. 

TNO doet echter veel meer. Zij verricht onderzoek naar belangrijke thema’s als

veiligheid, voeding, gezondheid, bereikbaarheid en leefomgeving. Het onderzoek

kan verkennend zijn, dat wil zeggen gericht op het verwerven van inzichten in

de achterliggende verschijnselen van maatschappelijke en technologische vraag-

stukken. Het kan ook gericht zijn op de oplossing van praktische problemen en 

is daarmee van direct economisch en maatschappelijk nut. TNO werkt voor een

variëteit aan organisaties: bedrijven en overheidsinstellingen, grote en kleine,

Nederlandse en buitenlandse, etc. Zij doet onderzoek op contractbasis en voert

dan specifieke opdrachten uit voor een klant. Zij ontvangt ook subsidies waar-

mee zij werkt aan de verdieping en vernieuwing van haar kennisbasis.

TNO is een complexe organisatie. De meer dan 4000 werknemers zijn verdeeld

over talrijke onderzoeksprogramma’s, laboratoria, onderzoeksgroepen, disci -

plines, stichtingen, bedrijven, kenniscentra en andere organen en netwerken. 

Zij zijn overzichtelijk ondergebracht in een vijftal kerngebieden:

n TNO Kwaliteit van Leven
n TNO Defensie en Veiligheid
n TNO Bouw en Ondergrond
n TNO Informatie- en Communicatietechnologie 
n TNO Industrie en Techniek

Dit boek gaat alleen over TNO Industrie en Techniek, een van de vijf kern -

gebieden. Zij is de oudste poot van TNO. Vijfenzeventig jaar geleden kwam 

TNO tot leven toen in 1932 de wet op TNO in werking trad en het bestuur van 

de Centrale Organisatie TNO werd geïnstalleerd.3 De eerste ‘werkmaatschappij’, 

de Nijverheidsorganisatie TNO, ging twee jaar later van start en leidde via een

aantal omwegen tot TNO Industrie en Techniek.

2 Technisch Weekblad 38 

(31 maart 2007), bijlage special

R&D. Technisch Weekblad geeft

jaarlijks overzichten over R&D in

Nederland.

3 Ter gelegenheid van het 

75-jarig jubileum verscheen:

Toen.Nu.TNO. 75 jaar TNO-onder-

zoek voor overheid, bedrijfsleven

en samenleving, z.pl., 2007.
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TNO Industrie en Techniek
‘TNO Industrie en Techniek is hét kerngebied van de toegepaste technische

wetenschappen. Wij willen vanuit die basis een voortrekkersrol spelen in het 

realiseren van technische innovaties bij industrie en overheid en een bijdrage

leveren aan het realiseren van nieuwe bedrijvigheid’, zo luidt de ambitie in het

strategisch plan tot 2010.4 Gelijksoortige ambities zijn ook in het verleden 

geformuleerd. Hiermee legt de organisatie een forse claim op haar rol in het

technologische domein. Kan zij die claim waarmaken? Zij is immers niet de 

enige kennisorganisatie voor wetenschap en technologie. Universiteiten,

Technologische Topinstituten en organisaties als ECN doen ook aanspraken op

een dergelijke rol. Welke rol vervulde en vervult TNO Industrie en Techniek in 

de Nederlandse kennisinfrastructuur?

Die vraag dringt zich des te meer op daar de Nederlandse overheid stevig in TNO

Industrie en Techniek heeft geïnvesteerd en nog steeds investeert. Sinds de jaren

zeventig van de vorige eeuw is een belangrijk motief dat de wereldeconomie in

een nieuwe fase is aangeland. Met de opkomst van economische grootmachten 

– tegenwoordig met name China en India – kan een economie als die van

Nederland niet meer concurreren met goedkope arbeid. Nederlandse bedrijven

zullen hoogwaardige kennis moeten verwerken in hun producten en diensten.

Dat zal bovendien op duurzame wijze moeten gebeuren. Eindigheid van grond-

stoffen, energieschaarste en milieugevolgen hebben nog niets aan actualiteit

ingeboet. De overgang naar een duurzame kenniseconomie is datgene waarop

Nederland wenst in te zetten. De kennisinfrastructuur moet daarin een cruciale

rol spelen. En dat geldt ook voor TNO Industrie en Techniek. Vervult zij die rol en

hoe doet zij dat? 

De subsidiegevers en klanten van TNO Industrie en Techniek
Het Rijk is een belangrijke financier van TNO Industrie en Techniek, namelijk

voor ongeveer 32% ofwel 41 miljoen euro op een totale begroting van 

130 miljoen euro (zie tabel 3). Het grootste deel bestaat uit subsidies van 

twee ministeries: Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verder geven ook andere ministeries opdrachten aan dit kerngebied van TNO, 

bijvoorbeeld het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat een onderzoek laat

verrichten naar de effectiviteit van geluidsschermen langs snelwegen. Hoewel 

de bijdrage van het Rijk aanzienlijk lijkt, is de situatie geheel verschillend met 

vroeger, toen het aandeel van de overheidssubsidie rond de 70% lag. Er heeft

zich een aanzienlijke verschuiving voorgedaan. Wat is daarvan de achtergrond?

4 Strategisch plan 

TNO Industrie en Techniek 

2007-2010, z.pl., z.jr..
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Waartoe dienen (en dienden) de subsidies?

Opdrachten vormen de hoofdmoot van de inkomsten van TNO Industrie en

Techniek (91 miljoen euro ofwel 70%). De maakindustrie is de belangrijkste

opdrachtgever. Deze industrie moet breed worden opgevat: zij omvat onder

andere de elektrotechnische industrie, de automobielindustrie, de medisch-

technologische industrie en de lucht- en ruimtevaartindustrie. Maar ook andere

industriële sectoren zijn klanten, bijvoorbeeld de procesindustrie en de 

chemische industrie.

Verreweg de grootste klant is ASML, de Brabantse fabrikant van machines voor

de productie van chips. Op afstand volgen Philips en DAF. 

5 Technisch Weekblad 38

(31 maart 2007), bijlage 

special R&D, 11.

6 Technisch Weekblad 38 

(31 maart 2007), bijlage 

special R&D, 11.
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TABEL 1 De zeven grootste zelfstandige kennis- en onderzoeksinstituten van Nederland 
in 2006.5

NAAM VAN DE ORGANISATIE MEDEWERKERS OMZET IN MILJOEN EURO’S

1.  TNO 4050 571 

2. Energieonderzoek Centrum 816 122
Nederland (ECN)

3. Fundamenteel Onderzoek der 948 77
Materie (FOM)

4. Nationaal Lucht- en 673 76
Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

5. MESA+ Instituut voor Nanotechnologie 475 40

6. WL | Delft Hydraulics 315 38 

7. Delfts Instituut voor Micro-elektronica 275 32
en Submicrontechnologie (Dimes)

TABEL 2 De zeven grootste industriële laboratoria van Nederland in 2006.6

NAAM VAN HET BEDRIJF MEDEWERKERS OMZET IN MILJOEN EURO’S

1. Philips, Eindhoven 4820 955

2. ASML, Veldhoven 2300 414

3. Akzo/Nobel, Arnhem/Oss 2200 400

4. Shell, Amsterdam/Rijswijk 1550 260

5. DSM, Geleen/Delft 1235 187

6. Océ, Venlo 1055 155

7. Unilever, Vlaardingen 875 145



Het gaat bij TNO Industrie en Techniek echter niet alleen om het grootbedrijf.

Ook het midden- en kleinbedrijf behoort tot de klantenkring, zoals Bronkhorst

High-Tech bv, producent voor meters en regelaars voor gassen en vloeistoffen.

Toch ligt hier een kernprobleem: in welke mate bedient (en bediende) TNO

Industrie en Techniek het omvangrijke midden- en kleinbedrijf in Nederland en 

in hoeverre zou zij dat moeten doen? Is zij niet te veel georiënteerd op het groot -

bedrijf?

Een ontwikkeling van recente datum is de internationalisering van de klanten-

kring. Zo verstrekt de Europese Unie regelmatig opdrachten aan TNO Industrie

en Techniek, in 2006 tot een fors bedrag van 6,8 miljoen euro. Maar ook de

Europese organisatie voor astronomisch onderzoek (ESO) en de Europese organi-

satie voor ruimtevaart (ESA) zijn grote klanten. Buitenlandse ondernemingen als

de automobielfabrikant BMW worden eveneens in toenemende mate opdracht -

gever. Dat betekent dat TNO Industrie en Techniek steeds meer op het inter -

nationale speelveld opereert en de concurrentie moet aangaan met buitenlandse

onderzoeksinstituten. Wat heeft dat voor gevolgen voor haar strategie?

De business units van TNO Industrie en Techniek
Het onderzoek binnen TNO Industrie en Techniek is georganiseerd in zes zogeheten

business units. De internationale oriëntatie van de organisatie weerspiegelt zich

in de Engelse naamgeving:

n Advanced Precision and Production Equipment. Ontwikkeling van onder 

andere geavanceerde productieapparatuur voor de maakindustrie in gespecia-

liseerde markten en van precisie-instrumentarium voor ruimtevaart en aard -

observatie. Onderzoek naar licht, warmte etc.
n Automotive. Ontwikkeling van onder andere simulatiemodellen voor bots -

proeven en stabiliteit van voertuigen en onderzoek naar met name schonere

motoren en het gebruik van duurzame brandstoffen.
n Industrial Modelling and Control. Onderzoek naar duurzame grond- en brand-

stoffen uit biomassa, ontwikkeling van duurzame scheidingstechnologie, 

bijvoorbeeld voor de afvang van CO2, en optimalisatie van processen met

geavanceerde regelsystemen.
n Monitoring Systems. Ontwikkeling van sensorsystemen op basis van camera’s,

microfoons, luchtkwaliteitssensoren etc., en analyse van grote aantallen data

van sensoren ten behoeve van de fileproblematiek, veiligheid in sta dions, lucht -

vervuiling en andere maatschappelijke en economische problemen.
n Materials Technology. Het integreren van kunststof en elektronica, de ontwik-

keling van nieuwe productiemethoden voor producten van kunststof, etc.
n Daarnaast geeft TNO Industrie en Techniek ook onderdak aan het Holst Centre,

een samenwerkingsverband met het Vlaamse onderzoekscentrum IMEC voor 

toepassingen van elektronische microsystemen in gezondheidszorg, sport en

industriële processen.

10 TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK



Advanced Precision and Production Equipment is de grootste business unit, 

met zo’n 250 medewerkers en 42 miljoen euro omzet. Automotive volgt met 

215 medewerkers en 29 miljoen euro omzet. De andere units zijn kleiner, met

maximaal 140 medewerkers en een omzet van zo’n 6 tot 20 miljoen euro (zie

tabel 4). In totaal telt TNO Industrie en Techniek iets meer dan 1000 medewer-

kers en heeft zij een omzet van 130 miljoen euro.

Een fascinerende geschiedenis
In deze units van TNO Industrie en Techniek moet ‘de missie’ worden gereali-

seerd, namelijk dat ‘TNO wetenschappelijke kennis toepasbaar maakt om het

innovatieve vermogen van het bedrijfsleven en de overheid te versterken’.9

Het lijkt – oppervlakkig gezien – zo eenvoudig. Wetenschap en technologie vin-

den uit, bedrijfsleven en overheid passen toe, mens en maatschappij profiteren. 

TNO Industrie en Techniek weet wel beter. De missie is een ingewikkelde materie. 

Innoveren is zoeken. Zoeken naar kennis, een product, een markt, en zoeken naar

een weg waarin een vraag kan worden bevredigd en winst kan worden gemaakt.

Innovaties voltrekken zich in een labyrint. Onderzoekers experimenteren, dragen

allerlei opties aan en komen met onbedoelde maar interessante effecten, terwijl

consumenten en afnemers anders reageren dan gedacht, de productiekosten

hoger uitvallen dan geraamd en het product op een voor het bedrijf nog onbe-

kende markt moet worden afgezet. TNO Industrie en Techniek wil bijdragen aan

deze complexe processen, maar welke rol kan zij spelen? 

8 Voorlopig Jaarverslag 2006.

Met dank aan M. Schravesande

voor de verstrekking van de 

cijfers.

9 De missie van TNO, website

van TNO: www.tno.nl geraad-

pleegd op 1 augustus 2007.
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TABEL 3 Het Rijk, de maakindustrie en internationale organisaties (vooral de Europese Unie)
als belangrijkste financieringsbronnen van TNO Industrie en Techniek in 2006.8

FINANCIERINGSBRON MILJOEN EURO’S %

Rijkssubsidies 35 27

Externe opdrachten 91 70
waarvan: maakindustrie 29 22

internationale organisaties 11 8
ministeries 6 5

Interne TNO-opdrachten 4 3

Totaal 130 100

n TNO Industrie en Techniek heeft zich ontwikkeld 
van een coöperatieve onderzoeksorganisatie naar
een onderzoeksorganisatie voor contractresearch.



TABEL 4 De omzet en de personele omvang van de zes business units van TNO Industrie 
en Techniek in 2006.10

BUSINESS UNITS OMZET IN MILJOEN EURO’S* HET AANTAL MEDEWERKERS

Advanced Precision and 
Production Equipment 42,2 252

Automotive 28,8 215

Industrial Modelling and Control 17,6 140

Monitoring Systems 18,5 137

Materials Technology 11,8 130

Holst Centre 6,5 15

Staven 0,5 129

Products and Materials** 4,1 32

Totaal TNO Industrie en Techniek 130 1050

* Het betreft hier de bruto omzet van TNO Industrie en Techniek. Daarin zijn ook de directe projectkosten 

(uitbesteed werk, materialen, etc.) opgenomen, ter grootte van 18 miljoen euro. De netto omzet bedraagt

dus 112 miljoen euro en is de eigen inbreng van TNO Industrie en Techniek (uren maal tarief).

** Products and Materials is per 1 januari 2007 geprivatiseerd en als zelfstandige eenheid ondergebracht bij 

TNO Bedrijven.

TNO Industrie en Techniek is geen universiteit waar kennis via mensen en publi-

caties de wereld in wordt gestuurd, en zij is ook geen ingenieursbureau dat op

afroep problemen oplost. TNO Industrie en Techniek heeft zowel een brede maat -

schappelijke functie als een gerichte functie voor opdrachtgevers: zij moet een

motor van de Nederlandse kenniseconomie zijn, maar ook zoveel mogelijk concrete

innovaties in bedrijven helpen realiseren. Hoe doet TNO Industrie en Techniek dat?

In de loop van haar geschiedenis is de organisatie op verschillende manieren 

met deze uitdaging omgegaan. Grofweg heeft zij zich ontwikkeld van een 

coöperatieve onderzoeksorganisatie naar een onderzoeksorganisatie voor con-

tractresearch. Zij startte als organisatie die generiek onderzoek deed ten gunste

van groepen bedrijven of industriële branches. Daarbij werd vooral gehamerd op

de maatschappelijke functie. Tegenwoordig verricht TNO Industrie en Techniek

vooral specifiek onderzoek, waarbij het onderzoek in opdracht van afzonderlijke

bedrijven en overheden geschiedt en er vooral gehamerd wordt op het nut van

het onderzoek voor individuele klanten. Relevant onderzoek is in toenemende

10 Voorlopig Jaarverslag 2006. 

Met dank aan M. Schravesande

voor de verstrekking van de 

cijfers.
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SCHEMA 1 De organisatie van TNO Industrie en Techniek als een van de kerngebieden 
binnen TNO.

Raad van Bestuur

Industrie en Defensie en Kwaliteit van Informatie- en Bouw en
Techniek Veiligheid Leven Communicatie- Ondergrond

technologie

Materials Advanced Industrial Monitoring Automotive Holst
Technology Precision and Modelling Systems Centre

Production and Control
Equipment

KERNGEBIEDEN

BUSINESS UNITS
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mate gaan betekenen: onderzoek dat bijdraagt aan concrete innovaties. 

Wat is de achtergrond van deze verschuiving in strategie? Wat voor gevolgen

heeft dat gehad voor de organisatie, de focus en de onderzoeksprogrammering

(generalistisch of specialistisch)? Wat zijn de effecten op de kennisontwikkeling

voor de korte en lange termijn? En op de relatie met de overheid en het bedrijfs-

leven?

Al deze kwesties komen in de navolgende hoofdstukken aan de orde. Wij beginnen

met een historische analyse. Daarna diepen wij de thema’s verder uit voor drie

specifieke terreinen: geavanceerde apparatuur, wegtransport en materialen.

Afzonderlijke aandacht besteden wij nog aan het vraagstuk van het midden- en

kleinbedrijf. Wij sluiten af met nieuwe beelden van TNO Industrie en Techniek,

nieuwe beelden van haar verleden en nieuwe beelden voor haar toekomst.

Harry Lintsen, Hans Schippers, Hans Buiter en Arjan van Rooij
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n Met de micro-elektronica zijn we tot steeds grootsere prestaties in staat. Maar het komt

daarbij wél aan op precisie, en dat niet voor een enkel deeltje of voor een enkelvoudige

handeling. Zo gaat het bij de vervaardiging van microchips om tientallen productiestappen,

op een speelveld van een speldenknop en in een razend, repeterend tempo. ASML, de

belangrijkste speler op de markt van lithografiesystemen voor de halfgeleider industrie, 
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produceert de machines om de microchips te vervaardigen. Die machines moeten op licht -

gevoelig materiaal via zo'n 30 à 40 stapjes een ingewikkeld patroon opbouwen. Bij het 

ontwerpen van de ASML-machines is druk gebruik gemaakt van de ervaring en kennis op

terreinen als positiebepaling, meten en nauwkeurigheid van TNO Industrie en Techniek 

(en haar voorlopers).



EEN SPIEGEL VAN DE TWINTIGSTE EEUW

Een geschiedenis
van TNO Industrie 
en Techniek

‘Dat het TNO-speurwerk ... belangrijke

resultaten heeft opgeleverd, spreekt 

vanzelf’, zo schreef de voorzitter van het

Verbond van Nederlandse Werkgevers 

in 1957 bij het vijfentwintigjarig bestaan 

van TNO 1 ...

1 Een kwart eeuw TNO.

1932-1957, Den Haag, 

1957, 60.
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... Hij ondersteunde zijn stelling met tal van voorbeelden uit de scheepsbouw, 

de textielindustrie, de bouw, de leerindustrie, de metaal, enz. 

TNO verkeerde in die jaren in een luxe positie. Zij werd niet bedreigd, behoefde

niet buitensporig te lobbyen in de politiek en kon rekenen op brede steun. 

Haar bestaan was ‘vanzelfsprekend’. Die toon klinkt ook door in het jubileum-

boek van TNO uit 1957: zelfverzekerdheid. Prominente persoonlijkheden uit 

verschillende sectoren van het maatschappelijk leven waren unaniem in hun

mening: ‘TNO heeft zijn plaats gevonden en overziet ... welke taak het in

Nederland nog te  vervullen heeft.’2

Een dergelijke positie is geen gegeven. Zo’n 15 jaar later had de Raad van Advies

voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) stevig commentaar op TNO. Deze raad

schreef dat de verschillende TNO-organisaties te autonoom waren.3 Het TNO-

bestuur had onvoldoende greep op het onderzoek. Ook de verschillende ministe-

ries bemoeiden zich nauwelijks met de organisatie. De overheid stuurde te 

weinig. Het was onduidelijk hoe TNO bijdroeg aan de oplossing van maatschap-

pelijke vraagstukken en met name aan industriële innovaties. In de jaren daarna

zou de kritiek niet meer verstommen.

Vanwaar deze omslag in waardering? Was de organisatie slechter gaan functio-

neren? Waren er verschuivingen gaande in de omgeving, waarop TNO onvol-

doende anticipeerde? Lag de oorzaak in de dynamiek op het technische domein,

die de organisatie voor nieuwe problemen stelde? Een historische schets zal een

eerste licht werpen op het debat over TNO. Die geschiedenis begint al ver voor

de oprichting van TNO.

Wat er aan TNO voorafging 
‘Is het niet dringend nodig, om met alle kracht van wetenschap en ervaring

waarover Nederland beschikt, te doen zoeken naar middelen en wegen om uit de

weinige beschikbare grondstoffen en productiemiddelen een zo groot mogelijk

nut te trekken?’4 In 1917 richtte de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW) zich met deze vraag tot de regering. De Eerste

Wereldoorlog had Nederland getroffen, ondanks de neutraliteit van ons land. 

Er was alom schaarste en de wetenschap moest te hulp schieten. Een dergelijke

vraag was niet nieuw. Ook in de negentiende eeuw boden wetenschappers hun

diensten aan om maatschappelijke vraagstukken als de volksgezondheid en de

armoede aan te pakken. De regering ging van harte op de uitnodiging van de

KNAW in. Zij stelde een commissie in onder voorzitterschap van de Nobel -

prijswinnaar Hendrik Lorentz, hoogleraar theoretische natuurkunde en op dat

moment voorzitter van de afdeling Natuurkunde van de KNAW. Er kwam een

budget beschikbaar van € 45.000 in 1918. Een zelfde bedrag werd voor 1919 in

het vooruitzicht gesteld. Deze forse bedragen, althans voor toenmalige begrippen,

waren bestemd voor onderzoek en advies.

De commissie-Lorentz kreeg in 1924 een vervolg met de commissie-Went; Went

was hoogleraar biologie en bij de KNAW de opvolger van Lorentz toen deze in

1921 overleed. Het rapport van deze commissie resulteerde in 1930 in de ‘Wet

van den 30sten October, tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk

2 Een kwart eeuw TNO.

1932-1957, Den Haag, 1957, vii.

3  ‘Advies inzake innovatie, in het

bijzonder industriële innovatie’, 

in: Maatschappijbelangen 1973,

137 (7), 300-305, 344-349,

348-349.

4  Geciteerd in Kasteel, T.J. van,

‘Ontstaan en groei van TNO’, in:

Een kwart eeuw TNO, 1932-1957,

Den Haag, 1957, 9.
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onderzoek’ (kortweg Wet TNO), die met de oprichting van de organisatie TNO in

1932 in werking trad. 

Daarmee is de voorgeschiedenis van TNO echter niet verteld. Een van de vraag-

stukken die TNO gedurende haar gehele bestaan zou bezighouden, zorgde in

deze periode voor nogal wat commotie onder wetenschappers, ingenieurs en

bewindslieden. De vraag was namelijk: ‘Hoe verhoudt wetenschap zich tot

 toepassing ofwel wetenschappelijk onderzoek tot industriële praktijk?’ 

De  commissie-Lorentz kreeg er reeds mee te maken. Uit een evaluatie na de

Eerste Wereldoorlog bleek dat de onderzoeksgelden nauwelijks iets hadden 

opgeleverd. Zij waren onder andere besteed aan het onderzoek naar kunstmest

en naar een radioverbinding met Nederlands-Indië, maar de resultaten waren

pover. Volgens de KNAW was er niets mis met het wetenschappelijk onderzoek.

Het schortte aan de toepassing in de praktijk, of zoals een commissielid het 

formuleerde: ‘Wanneer goud en diamanten in zee geworpen worden, verliezen

zij hun waarde niet, al hebben zij geen nut.’ 5

Toch werd deze visie op het mislukken van de commissie niet door iedereen

gedeeld. Een afwijkende analyse kwam bijvoorbeeld van Cornelis van Nieuwen -

burg, hoofd van het laboratorium van de Leerdamse Glasfabriek en later hoog -

leraar in Delft.6 Hij stelde in 1919 dat de industrie weinig te verwachten had van

de wetenschap, simpelweg omdat deze onvoldoende doordrongen was van de

commerciële realiteit. Wetenschap had een ‘zuiver’ karakter. Zij was op zoek naar

waarheidsvinding, hield zich niet bezig met industriële belangen en had daarom

vanuit het industrieel perspectief geen ‘nut’. Tegenover het ‘zuiver wetenschap-

pelijk werk’ stond zijns inziens het ‘technisch-wetenschappelijk werk’.7 Dat was

van een geheel andere aard. Het had een eigen dynamiek. Technisch-weten -

schappelijk werk maakte namelijk onderdeel uit van de con currentiestrijd in 

het bedrijfsleven en was gericht op het streven naar winst van ondernemingen. 

De industrie had het meeste profijt van dit type onderzoek. Technisch-wetenschap-

pelijk onderzoek diende ook binnen bedrijven plaats te vinden en eventueel in

een algemeen laboratorium, maar dan door de industrie gefinancierd. De over-

heid zou daar geen bemoeienis mee moeten hebben. Zij kon eigen laboratoria

oprichten, maar die waren bestemd voor haar eigen behoeften (bijvoorbeeld het

keuren van voedingsmiddelen in het kader van de Warenwet) of voor kwesties

van algemeen belang (bijvoorbeeld het winnen van energie uit de eb- en vloed -

beweging van de zee).

Het is niet zo vreemd dat dit debat zich aan het begin van de twintigste eeuw

afspeelde. Nederland was bezig in snel tempo een moderne kennisinfrastructuur

5  Nota over de nationale

Organisatie van Wetenschappelijk

Technisch Werk, I.P. de Vooys, 

1 december 1920. Bib TU Delft:

Rapport over het toeg. natuurw.

ond. in Nederland.

6  Zie: J. Faber, ‘C.J. van

Nieuwenburg over organisatie van

wetenschappelijk technisch werk.

Stemmen uit de industrie over

toegepast natuurwetenschappelijk

onderzoek’, in: Gewina 1998, 

21(1), 15-29. Zie ook: K.J.H.

Wasch, ‘Een halve eeuw glas -

industrie 1878-1928’, in: Vijftig

jaar glasindustrie, Rotterdam,

1928, 35.
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n ‘Hoe verhoudt wetenschap zich tot 
toepassing ofwel wetenschappelijk onderzoek 
tot industriële praktijk?’



te ontwikkelen, mede gebaseerd op nieuwe sleuteltechnologieën zoals elektro-

techniek en chemie. Een nieuw fenomeen was het researchlaboratorium, dat aan

het eind van de negentiende eeuw met succes was beproefd in de Amerikaanse

en Duitse industrie. Het laboratorium op zichzelf was niet nieuw. Universiteiten

kenden onderwijslaboratoria, overheden proefstations en bedrijven kwaliteits-

labs. Het researchlaboratorium hield zich echter bezig met innovaties, dat wil

zeggen met onderzoek naar nieuwe producten en productieprocessen. Shell

(toen: de Bataafsche Petroleum Maatschappij) richtte in 1909 zijn laboratorium

op en Philips in 1914 het Natuurkundig Laboratorium. Maar met deze nieuwe

kennisorganisatie werd de vraag actueel wat voor type onderzoek daar plaats

moest vinden, hoe dat georganiseerd diende te worden en hoe de verhouding

was ten opzichte van andere kennisorganisaties zoals universiteiten en over-

heidslaboratoria. Het eigenaardige is dat dergelijke vragen nog steeds niet aan

actualiteit hebben ingeboet. Tot op de dag van vandaag worstelt men met het

geven van de antwoorden.8

Het was de verdienste van Van Nieuwenburg dat hij de verhouding van de

wetenschap tot de industriële praktijk had geproblematiseerd. Zijn voorstellen

om het primaat over het technisch-wetenschappelijk werk bij industriële onder-

zoekers en ondernemers te leggen, werd echter niet gevolgd. Niet het ministerie

van Nijverheid en Handel nam het initiatief tot de oprichting van TNO, maar dat

van Onderwijs (waaronder wetenschapsbeoefening viel). Dit ministerie instal -

leerde de eerdergenoemde commissie-Went, die bestond uit vier hoogleraren en

twee vertegenwoordigers van industrie en handel. De opdracht van de commis-

sie was om een organisatie van ‘toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek’

van de grond te krijgen. De commissie ging uit van een lineair model:  

De fundamentele wetenschap vormde de basis voor de technische wetenschap. 

De technische wetenschap bracht nieuwe technieken voort. Die nieuwe technieken

zouden vervolgens in de industrie worden toegepast. De technische wetenschap

was dus een afgeleide van de natuurwetenschappen en TNO moest de schakel

worden tussen wetenschap en industrie.

Maar daarmee was de kous niet af. Had de wetenschap het initiatief van TNO nu

naar zich toe getrokken? Wat was de plaats van de industrie? En hoe zat het met

de overheid? Nadat TNO was opgericht, ontbrandde de strijd in alle hevigheid.

Opbouw en strijd (1932-1940)
Op 10 mei 1932 installeerde Jan Terpstra, de minister van Onderwijs, 

het bestuur van de Centrale Organisatie TNO. Deze bestond voor de helft uit

wetenschappers en voor de helft uit personen uit industrie en handel. 

De  vertegenwoordiging van wetenschap en industrie leek daarmee gelijkwaardig.

Verder benoemde ieder ministerie een gedelegeerde, die wel mocht meepraten

maar niet meebeslissen en uitsluitend vetorecht bezat. De overheid moest vooral

afstand houden, zo was het algemeen gevoel bij degenen die TNO hadden 

voorbereid. Haar geld was nodig, maar niet haar sturing: ‘Het essentiële van de

wet is … dat deskundigen de leiding zullen hebben en niet de departementen.’ 9

Tot slot zouden de voorzitters van de Bijzondere Organisaties een plek krijgen in

7  C.J. van Nieuwenburg (1920),

‘De nationale organisatie van

wetenschappelijk-technisch werk’,

in: Chemisch Weekblad 17(7),

70-75.

8  H. Lintsen en anderen, 

Made in Holland. Een techniek -

geschiedenis van Nederland

[1800-2000], Zutphen, 2005,

293-314

9  Centrale Organisatie-TNO

inv.no. 132, Notulen Bestuur 

8 juli 1938.
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het bestuur. De Bijzondere Organisaties vielen onder de Centrale Organisat en

zouden de verantwoordelijkheid krijgen over de onderzoeks instituten van TNO.

Er was onder meer een Bijzondere Organisatie gepland voor de landbouw en een

voor de industrie. Het was nu zaak dat de ministeries hun onderzoeksinstituten

overdroegen aan TNO.

Tot de komst van TNO bestond er reeds een variëteit aan overheidslaboratoria,

proefstations en voorlichtingsdiensten, bijvoorbeeld het Rijksbureau voor de

Keuring van Handelswaren (1907), het Laboratorium van de Rijksnijverheids -

dienst (1913), de Rijksvezeldienst (1920) en het Waterloopkundig Laboratorium

(1927). TNO diende in deze lappendeken eenheid te gaan brengen. De overheid

moest het goede voorbeeld aan de industrie geven en haar onderzoek beter 

coördineren. De landbouw stond model. Daar was sprake van centrale coördi -

natie van een aantal decentrale instituten en van nauwe contacten met de 

sector.

TNO zou in principe al het door de overheid bekostigde of gesubsidieerde onder-

zoek onder haar hoede gaan nemen. Een uitzondering werd gemaakt voor de

universitaire laboratoria en de laboratoria die de wettelijke taken van ministeries

ondersteunden. Dan bleven er genoeg laboratoria over waarbij onderzoek de

grootste gemene deler was. Er bestonden echter grote verschillen naar type werk

(testen, onderzoek en ontwikkeling), regulering (al of niet bij wet) en organisatie-

vorm (publiek, privaat of gemengd). Dat maakte de overdracht van instituten al

ingewikkeld, maar er ontstond ook tegenwind op de ministeries. Landbouw liet

al snel blijken geen zin te hebben om zijn laboratoria en diensten over te dragen.

De bestaande infrastructuur voldeed uitstekend. Voor Volksgezondheid was een

commissie actief en die moest nog met plannen komen. TNO richtte haar focus

daarom vooral op de industrie.

Het ministerie van Handel en Nijverheid voelde echter eveneens weinig voor de

overdracht van zijn instituten. Het bedrijfsleven noch de overheid was ermee

gediend. Een nauw contact tussen het ministerie en de onderzoeksinstituten was

noodzakelijk en dat zou via TNO onmogelijk worden. 

De houding van het ministerie was gezien de omstandigheden wel te begrijpen.

De Nederlandse economie was in de jaren dertig in zwaar weer beland. De over-

heid trachtte het tij te keren en zette onder andere in op wat wij tegenwoordig

een industrie- en innovatiebeleid zouden noemen. Zij had behoefte aan een

instrumentarium om in te grijpen in het economisch leven. En nu moest Handel

en Nijverheid een van haar instrumenten afgeven aan een organisatie die totale

autonomie tegenover de overheid claimde.
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n De overheid moest vooral afstand houden, 
zo was het algemeen gevoelen geweest bij 
degenen die TNO hadden voorbereid.
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SCHEMA 2 Tijdlijn TNO Industrie en Techniek

TNO ALGEMEEN

Oprichting Centrale Organisatie TNO

Voedingsorganisatie TNO

Landbouwnijverheidsorganisatie TNO
(opgeheven in 1951)

Rijksverdedigingsorganisatie TNO

Gezondheidsorganisatie TNO

Opheffing van de vier bijzondere
organisaties en oprichting van

zeven hoofdgroepen

Opheffing van de hoofdgroepen en
oprichting van de Instituten

Opheffing van de Instituten
Oprichting van vijf kerngebieden

TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK

De eerste Bijzondere Organisatie,
de Nijverheidsorganisatie TNO

Centraal Instituut voor Materiaal- 
onderzoek (CIMO)

Houtinstituut TNO
Technisch Physische Dienst
TNO-TH
Vezelinstituut TNO
Rubberinstituut TNO
Keramisch Instituut TNO

Tussen 1941 en 1965 uitbouw van
de Nijverheidsorganisatie TNO tot
circa 25 instituten, stichtingen en
centra

Opheffing van de Nijverheids-
organisatie TNO
Oprichting van onder andere de
Hoofdgroep Industriële Productie en
Diensten

Herdefiniëring van de Hoofdgroepen,
waaronder een Hoofdgroep Industrie

Opheffing van de Hoofdgroep
Industrie
Opsplitsing in diverse instituten

Fusie van diverse instituten tot 
TNO Industrie

Oprichting van het kerngebied 
TNO Industrie en Techniek

1932

1934

1937

1940
1941

1943

1950

1981

1990

1993

1996

2005



De kwestie liep hoog op. Ook Hendrik Colijn, de minister-president, werd 

benaderd. Uiteindelijk kwam er – zeer tegen de zin van TNO – een nieuwe

bestuursformule voor de TNO-instituten uit de onderhandelingen tevoorschijn,

namelijk die van de gemengde stichting. Dat betekende dat de overheid naast de

wetenschap en de industrie een plaats kreeg in het bestuur van de onderzoeks -

instituten en het onderzoek mee ging aansturen. Bovendien zouden overheid en

industrie samen de financiering voor hun rekening nemen.

In 1941 (negen jaar na de oprichting van TNO!) werden de eerste diensten 

door Handel en Nijverheid overgedragen en kregen ze als nieuwe namen het

Vezelinstituut, het Rubberinstituut en het Keramisch Instituut. Later zouden er

nog meer volgen, zoals het Lederinstituut (1942) en het Instituut voor Warmte-

Economie (1945). TNO had toen al het zelfstandige Centraal Instituut voor

Materiaalonderzoek (1937) en het Houtinstituut (1940) onder haar beheer. 

Voor TNO betekenden deze instituten het vlees op de botten. De organisatie 

kon nu eindelijk met eigen onderzoek aan het werk. 

Ze begon aan een gestage groei, die ondanks de Duitse bezetting startte in de

oorlogsjaren en daarna onherroepelijk doorzette tot omstreeks 1970, toen de

organisatie tegen de vijfduizend werknemers groot was. TNO was niet meer weg

te denken uit de Nederlandse economie en veroverde in ras tempo een plaats in

de kennisinfrastructuur. 

Naar coöperatieve research (1940-1970)
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de moderne kennisinfrastructuur in

Nederland tot volle bloei. Met grote voortvarendheid was de wederopbouw ter

hand genomen. Ingenieurs kregen ruim baan om hun plannen voor de woning-

bouw, de waterstaat en grote infrastructurele projecten (een nieuw Schiphol,

Europoort in Rotterdam, Deltawerken, Wegenplannen) uit te voeren. Ook werd 

er geïnvesteerd in nieuwe energie-, communicatie- en transportinfrastructuren.  

Een reeks van sleuteltechnieken als materiaaltechnologie, synthetische produc-

ten en elektronica kon tot ontplooiing komen, evenals de daarmee verwante

bedrijfstakken. Olie en later aardgas waren als goedkope energiebronnen

beschikbaar. Staatsinterventie in het economisch leven was nu geaccepteerd 

en ondersteunde deze ontwikkelingen met een nationaal industrialisatiebeleid 

en een geleide loonpolitiek. De overheidsuitgaven groeiden snel. 

En in dit alles speelde fundamenteel onderzoek in de ogen van politici, 

industriëlen en wetenschappers een essentiële rol. Het was een opvatting die

reeds vóór de oorlog ingang had gevonden en door de oorlog aan kracht had

gewonnen. Nederland was erg onder de indruk van de wetenschappelijke en

technologische voorsprong die Amerika tijdens de oorlog had opgebouwd. Het

voorbeeld van de atoombom liet zien hoe fundamentele wetenschappelijke 

ontwikkelingen in korte tijd konden worden omgezet in technische toepassingen.

De Amerikaanse presidentiële adviseur Vannevar Bush gold als een ware profeet.

Deze voorspelde in zijn Science, the endless frontier dat de wetenschappelijke ont-

wikkeling tot een onophoudelijke stroom innovaties zou leiden en een ongekende

welvaart zou voortbrengen. Fundamenteel onderzoek moest dan wel  worden
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n Een beeldbepalend gebouw, het in 2006 in gebruik genomen Nederlands Instituut voor

Beeld en Geluid te Hilversum. Niet in het minst vanwege de fraaie, gekleurde glaspanelen,

voorzien van (archief)beelden uit de Nederlandse tv-geschiedenis. Goed voor een eervolle

vermelding bij de Nederlandse bouwprijzen 2007. TNO Industrie en Techniek leverde de

techniek om de panelen te bedrukken.



gestimuleerd en plaatsvinden in een omgeving waarin onderzoekers over onbe-

perkte middelen konden beschikken, een grote vrijheid genoten en  louter hun

nieuwsgierigheid volgden. 

De Nederlandse regering besloot direct na de oorlog – ondanks de schaarste –

fondsen vrij te maken voor onderzoek. Een nieuwe organisatie, de Nederlandse

Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO, tegenwoordig NWO),

werd in 1950 opgericht. Multinationals zoals Philips, Shell en Unilever investeer-

den veel in onderzoek en ontwikkeling. In 1956 opende de tweede technische

universiteit haar poorten, en wel in Eindhoven. In 1961 volgde een derde in

Twente. In het algemeen stegen de investeringen in onderwijs, onderzoek en

ontwikkeling van circa 3% van het bruto binnenlands product (bbp) in 1950 naar

meer dan 8% in 1975.10

TNO werd in deze draaikolk meegenomen. In 1950 wist het bestuur met de

minister van Financiën tot afspraken te komen over een meerjarig plan waarbij

de subsidie elk jaar met circa 450.000 euro omhoog ging. Een soortgelijke rege-

ling sprak men af in 1953. Na 1960 ontstond er wat meer discussie. Zo vroeg het

bestuur in dat jaar om een verhoging van 10%. De minister maakte daar tot

 irritatie van het bestuur uiteindelijk 6,5% van.

De eerste jaren werd TNO voor 100% door het Rijk gefinancierd. Dat verminderde

gestaag tot een niveau van circa 65% tot 70% in de jaren zestig (zie grafiek 1).

Aanvankelijk speelde de Centrale Organisatie van TNO met de gedachte om het

bedrijfsleven te verplichten een bijdrage te leveren aan het budget. Hein Vos, de

eerste minister van Handel en Nijverheid na de oorlog, stond voor een sterk 

sturende overheid. Het bedrijfsleven was echter gekant tegen zijn ‘dirigistische

ideeën’. Vos’ opvolger, Gerardus Huymans, gooide in 1948 het roer om en koos

voor het voorwaardenscheppend overheidsbeleid. Een verplichte heffing van 

TNO paste daar niet in.

TNO moest dus zelf het bedrijfsleven mobiliseren. Daar had het overigens van

meet af aan energie in gestoken en contacten gelegd met individuele onder -

nemingen om opdrachten te verwerven. Zo was er in 1940 overleg met de

Algemene Kunstzijde Unie (AKU, tegenwoordig Akzo). Dit bedrijf stelde voor om

het Vezelinstituut in te zetten als een centrale keuringsorganisatie van textiel-

producten van kunstzijde. Verwerkers van kunstvezels zouden op kosten van

AKU advies kunnen inwinnen bij het instituut ‘... om de kunstzijde meer populair

te maken’.11 Een probleem was dat sommige overheidsdiensten niets of weinig

rekenden voor het werk dat zij in opdracht deden. Deze tariefpraktijk betekende

in feite dat het opdrachtwerk gesubsidieerd werd. TNO wilde de kosten van

opdrachten dekken uit de opbrengsten en verhoogde geleidelijk de tarieven.12

Het is onduidelijk wat de precieze omvang van het individuele opdrachtwerk

10  H. Lintsen en anderen, 

Made in Holland. Een techniek -

geschiedenis van Nederland

[1800-2000], Zutphen, 2005,

307.

11  VI-TNO inv. no. 1: Notulen

Bestuur 1 oktober 1941.

12  Jaarverslag TNO 1947, 34.
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13   T.N.O.-Nieuws (1952), 

146 en T.N.O.-Nieuws (1954), 

160-161.
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ofwel de ‘contractresearch’ was in de periode tot 1970. De contractresearch was

echter aanzienlijk minder in omvang dan de zogenaamde ‘coöperatieve research’.

Bij coöperatieve research maakte TNO afspraken met groepen bedrijven. Samen

met de brancheorganisaties stelden de TNO-instituten de researchprogramma’s

op en formuleerden zij de projecten. Brancheorganisaties waren ruim vertegen-

woordigd in de besturen van de TNO-onderzoeksinstituten, in werkgroepen en in

commissies. Zo kwam in 1951 het Gieterijcentrum tot stand op initiatief van de

Nederlandsche Vereniging van Gieterijtechnici, de Algemene Vereniging van

Nederlandsche Gieterijen en de Nederlandsche Unie van Metaalgieterijen.13

Het centrum moest onderzoek doen naar de factoren die van invloed waren op de

kwaliteit van smelten en gieten, zoals de temperatuur, de wijze van instroming

in de gietvorm, de chemische eigenschappen van het vormmateriaal en de snel-

heid van afkoeling. TNO ondersteunde het centrum met middelen die afkomstig

waren uit haar overheidssubsidie. Verder betaalde ieder deelnemend bedrijf

ongeveer 45 eurocent per ton metaal dat verwerkt werd. De helft daarvan was

bestemd voor contractresearch, de andere helft voor coöperatieve research. In de

contractresearch bepaalde een bedrijf zelf de aard van de opdracht. Voor de

coöperatieve research werd een werkgroep geformeerd. Daarin zaten vertegen-

woordigers uit de drie verenigingen naast onderzoekers van TNO en hoogleraren

van de Technische Universiteit Delft. Het bestuur van het centrum kende een

zelfde soort vertegenwoordiging: vier personen uit iedere vereniging, twee

TNO’ers en één hoogleraar. De branche had dus een stevige vinger in de pap.

In de jaren vijftig en zestig kwamen er, deels op initiatief en aansporing van

TNO, researchverenigingen tot stand waarin groepen bedrijven geld bijeenbrach-

ten voor het doen van onderzoek. In 1954 besloot de overheid researchverenig -
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GRAFIEK 1 Het relatief belang van overheidssubsidies voor TNO daalt structureel sinds 
de oprichting.



ingen te stimuleren door tot maximaal 50% in de kosten van onderzoek bij te

dragen.14 Vermoedelijk had zij daarbij speciaal het onderzoek voor het midden-

en kleinbedrijf op het oog. De eerste Industrialisatienota, uit 1949, constateerde

dat onderzoek vooral in grote bedrijven werd gedaan. Ook kleinere bedrijven

moesten onderzoek gaan doen en zij moesten doordrongen worden van de nood-

zaak daartoe. Onderzoek was echter kostbaar, waardoor samenwerking vereist

was. TNO zou zich dan vooral op deze markt moeten richten. Uit het bedrijfs -

leven kwamen vergelijkbare geluiden: TNO als katalysator van samenwerkings-

verbanden en als onderzoeksorganisatie voor die verbanden. 

Het instituut van de researchvereniging had voor het betrokken bedrijfsleven 

het voordeel dat een zekere schaalgrootte bereikt kon worden waardoor mensen

en apparatuur te bekostigen waren.15 In veel gevallen wilde dat zeggen dat 

middelen bij elkaar gebracht werden waarmee TNO onderzoek van enige beteke-

nis kon doen. Dat researchverenigingen belangrijk waren, is wel duidelijk.

Onduidelijk is hoeveel er bestonden. De Nijverheidsorganisatie schatte in 1968

dat ‘een 74-tal’ verenigingen actief waren.16

De TNO-onderzoeksinstituten maakten onderdeel uit van hechte netwerken 

binnen branches. Een stelsel van besturen, adviescommissies, werkgroepen 

en researchverenigingen bepaalde voor een belangrijk deel het onderzoeks -

programma. Wat betekende dat nu voor het type onderzoek dat bij TNO werd

gedaan? Volgens de heersende opvatting zou TNO zogenaamd ‘fundamenteel’

onderzoek doen en daarom heette het onderzoek binnen TNO ook ‘vrij speur-

werk’. In werkelijkheid was het onderzoek uitermate praktisch én klantgericht.

De klant was niet zozeer de individuele onderneming, maar een collectief van

bedrijven. De coöperatieve research leidde tot generieke onderzoeksresultaten

bestemd voor de branche. Aan voorlichting werd dan ook veel aandacht besteed. 

Overigens voldeden niet alle onderzoeksinstituten van de Nijverheidsorganisatie

van TNO aan dit beeld. Met name twee instituten vormden een uitzondering: 

het Centraal Technisch Instituut en het Centraal Laboratorium. Beide waren 

aangewezen voor de ontwikkeling van technologische basiskennis binnen TNO.

Deze instituten kenden een grotere vrijheid. Zo had het Centraal Technisch

Instituut een jarenlang programma lopen naar het ontzouten van brak water en

zee water.17 Schaarste aan goed drinkwater was het motief. Het instituut kreeg

wereldfaam op dit onderzoeksgebied, maar het Nederlandse bedrijfsleven was

niet geïnteresseerd, met uitzondering van een firma die ontzoutingsinstallaties

in haar pakket wilde opnemen. Wel waren verscheidene landen, waaronder de

Verenigde Staten, Frankrijk en diverse Zuid-Amerikaanse staten bij het programma

betrokken. 

Ook bij deze twee instituten is er niet zozeer sprake van fundamenteel onder-

zoek, maar van vrijheid van onderzoek. Een praktische oriëntatie kan hun 

niet ontzegd worden. Zij keken met een brede blik en namen er de tijd voor.

Typerend is de opmerking in een jaarverslag, hoe nuttig het was om bij het

onderzoek naar een productieproces ‘... het probleem niet te eng te beschouwen,

maar de gehele reeks bewerkingen onder de loupe te nemen’.18

Het verkeerde beeld dat in de politiek en het bestuur bestond over het onderzoek

14 Jaarverslag TNO 1954, 64.

15 Vergelijk ‘De Nederlandse

textielindustrie handhaaft zich

door samenwerking en research’,

in: T.N.O.-Nieuws (1956), 11, 

68-69.

16  Jaarverslag Nijverheids -

organisatie TNO 1968, 4.

17 Centraal Technisch Instituut

TNO, Jaarverslag 1957, 9.

18 Centraal Technisch Instituut

TNO, Jaarverslag 1957, 9.
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n Demente patiënten lopen zonder toezicht makkelijk verloren. Een persoonlijk navigatie -

systeem op maat kan de drager helpen de weg te vinden. Tegelijkertijd kan een centrale

onder alle omstandigheden de plaats van de drager nauwkeurig bepalen. TNO Industrie en

Techniek (en haar voorlopers) was betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de

software.



bij TNO als ware dat fundamenteel en ‘vrij’, zou de organisatie nog gaan opbreken.

Er kwam namelijk een periode aan waarin de roep om ‘maatschappelijke rele -

vantie’, ‘nut’ en ‘rendement’ luider werd.

Heroriëntatie en reorganisatie
Wederopbouw, industrialisatie en economische groei waren de kenmerken van de

twee decennia na de Tweede Wereldoorlog. Aan deze periode van optimisme en

voorspoed kwam rond 1970 een einde. Een culturele revolutie bracht jaren van

 verzet. Een jonge generatie burgers beleed een afkeer van conformisme en

 economische vooruitgang, van technologie en industrie. Milieuschandalen, het

militair-industrieel complex en andere controversen leidden tot massale protesten.

Wetenschap was te vrijblijvend óf te veel verbonden met de heersende belangen,

in het bijzonder het ‘Kapitaal’. Zij diende ‘maatschappelijk relevant’ te zijn.

Tegelijkertijd belandde ons land in een economische crisis. De loonkosten waren

explosief gestegen en de bedrijfsrendementen liepen terug. Markten raakten 

verzadigd en de concurrentie verhevigde. Er was sprake van prijsinflatie. 

De grondstoffen- en energieprijzen stegen, zoals niet eerder na de oorlog ver-

toond. De productie stagneerde en de werkloosheid nam toe. Dankzij de export

van aardgas zagen de betalingsbalans en de overheidsfinanciën er voorlopig nog

rooskleurig uit. In de jaren tachtig moest echter ook de overheid ingrijpend

bezuinigen en haar beleid ombuigen. 

Gedurende de gehele periode was het tobben met de Nederlandse kennis -

infrastructuur. Er was een einde gekomen aan het wetenschappelijk paradijs. 

De overheidsinvesteringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, die in 1975

hun top hadden bereikt met 8,5% van het bbp, vielen terug naar 6,5% in 1994.

Dramatisch waren de veranderingen in de researchorganisaties van de grote

ondernemingen, de iconen van de moderne kennisinfrastructuur. Hun omvang

liep drastisch terug. Bij Akzo daalde het aantal mensen in de researchlaboratoria

met circa 40%, namelijk van 1500 in 1970 naar minder dan 900 in 1980. 

Het Nat.Lab. van Philips kromp van circa 2200 naar 2000 tussen 1975 en 1985 

(en steeg daarna weer). Fundamenteel onderzoek als missie was uit de mode.

Onderzoek moest afgestemd worden op de behoeften van productie en markt.

Reorganisaties werden alom gepropageerd. De matrixorganisatie werd het tover-

woord voor veel laboratoria.19

TNO ontsprong in deze periode nog de dans van de bezuinigingen. Het aantal

werknemers lag in 1980 nog iets boven de 5000 en zou dalen tot circa 4700 in

1985. Wel kwam haar onderzoek onder vuur te liggen. Reeds in 1948 had de

redactie van TNO-Nieuws geconstateerd dat de betekenis van TNO niet iedereen

duidelijk was. Met name de ‘T’ leidde nogal eens tot misverstanden, omdat die

met ‘Theoretisch’ werd geassocieerd in plaats van met ‘Toegepast’. Volgens 

A. van Trier, voorzitter van TNO tussen 1972 en 1974, hadden de problemen bij

TNO zich toegespitst op de ‘T’. De organisatie zou haar gerichtheid op toegepast

onderzoek zijn verloren. Hoe moet deze kritiek geplaatst worden?

De RAWB (tegenwoordig de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid,

19 Homburg, E., Speuren op 

de tast. Een historische kijk 

op industriële en universitaire

research, Oratie Universiteit

Maastricht, 2003.
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AWT) begon vanaf zijn oprichting in 1966 een stroom nota’s te produceren die

lang niet altijd even positief waren over TNO. De raad verwoordde het algemene

gevoel over wetenschap en technologie in de jaren zeventig. Hij werd daarin

gesteund door verschillende ministers, onder wie de minister van Wetenschaps -

beleid, die sinds 1973 deel uitmaakte van de regering. Onderzoek moest zich

richten op het oplossen van maatschappelijke problemen als het milieu en de

veiligheid. Wat betreft de industrie, ging het niet langer meer om het stimuleren

van onderzoek in het algemeen, maar om het bevorderen van ‘innovatie’. 

Het accent moest wat de financiering betreft komen te liggen op de ‘output’ 

van het onderzoeksproces en niet op de ‘input’, en wat de sturing betreft op de

markt en niet op de technologie. Óf in ander jargon: market-pull in plaats van

technology-push.

Zonder een diepgravende analyse van TNO te maken, meende de RAWB dat 

het TNO-onderzoek onvoldoende bijdroeg aan maatschappelijke problemen en

in novatie. De organisatie was te academisch ingesteld, dat wil zeggen onvol-

doende doordrongen van de realiteit, wat ertoe leidde dat ‘… een eenvoudige

vraag veelal de aanzet is tot uitgebreid fundamenteel onderzoek’. De antwoorden

van TNO waren alleen te begrijpen voor grote bedrijven met grote, interne R&D-

 laboratoria. TNO moest worden afgerekend op het aandeel van opdrachten in 

het totale budget, op het succes van bedrijven op de markt en op haar bijdrage

in maatschappelijke vraagstukken. TNO anticipeerde snel op de opkomende 

com motie rond haar identiteit, hoewel een groot deel van de kritiek misplaatst

was. (Zie ook de volgende hoofdstukken.)

Reeds in 1965 zag Henri Julius, de toenmalige voorzitter, nieuwe dreigingen en

uitdagingen voor zijn TNO. De goed uitgeruste instituten deden uitstekend

onderzoek naar het roken van vis of het ontwikkelen van een spuitgietmachine.

TNO kreeg echter steeds meer onderzoeksvragen met minder eenduidige doel-

stellingen. Problemen als urbanisatie of watervervuiling bestonden uit vele facet-

ten en vroegen een brede aanpak, terwijl TNO en de wetenschap in het algemeen

steeds gespecialiseerder werkten. Doordat TNO echter veel kennis in huis had uit

verschillende disciplines, meende Julius dat ze bij uitstek geschikt was om op

deze ontwikkeling in te spelen.20

Het brede spectrum van kennis was echter uitgesmeerd. In 1965 beschikte TNO

over een groot aantal instituten, die ondergebracht waren in vier Bijzondere

Organisaties (zie schema 3). Vooral de Nijverheidsorganisatie was als een van 

de Bijzondere Organisaties uitgegroeid tot een uitgebreid geheel van onderzoeks-

instituten. Sommige van deze instituten werden gerund in samenwerking met

derden in de vorm van een stichting. Elk instituut had een eigen directie, die de

20  Jaarverslag TNO 1965, 

19-20 en 1966, 15-20.

29EEN SPIEGEL VAN DE TWINTIGSTE EEUW

n Gedurende de gehele periode was het tobben 
met de Nederlandse kennisinfrastructuur.



dagelijkse leiding in handen had, en een bestuur, dat deze directie moest bijstaan

en dat de contacten met de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en andere

maatschappelijke groeperingen moest verzekeren. Ook de Bijzondere Organisaties

hadden een eigen bestuur. De voorzitters van deze besturen hadden zitting in

het algemene bestuur van de Centrale Organisatie van TNO.

Julius zag de uitgebreidheid en complexiteit van de organisatie niet als een  pro -

bleem maar juist als een sterk punt. Het ging erom dat sterke punt nog beter 

uit te buiten. Hij probeerde daarom de samenwerking tussen instituten en 

tussen Bijzondere Organisaties aan te jagen. Vlak voor zijn pensionering in 1972

bedacht hij de zogenaamde dwarsverbanden: een bundeling van specialisten 

uit verschillende instituten, gericht op het uitvoeren van een project of een

 programma. Hiermee probeerde hij de horizontale samenwerking in de orga -

nisatie te versterken, in lijn met wat industriële R&D-laboratoria beoogden met

het invoeren van een matrixorganisatie.21

Ook de Nijverheidsorganisatie zat niet stil. In 1973 huurde ze een adviesbureau

in om de organisatie door te lichten. Kleine tekorten in de exploitatie versterkten

de urgentie van deze exercitie. Het leidde in 1975 tot een Nota Doelstellingen,

een jaar later gevolgd door een vergaande hergroepering van de instituten in

drie hoofdafdelingen. De kern van één ervan werd gevormd door het Centraal

Technisch Instituut TNO en het Centraal Laboratorium TNO, beide bestemd voor

algemene technologische kennisontwikkeling. De tweede hoofdafdeling was

meer betrokken op de zware industrie (met name bouw en metaal), de derde 

op de lichte industrie. Tegelijkertijd werd geprobeerd een horizontaal verband 

te leggen in de organisatie. Per project, onder leiding van één van de hoofd -

afdelingen, zouden specialisten uit verschillende instituten moeten gaan 

samenwerken.22 De Nijverheidsorganisatie voerde zo een niet heel erg sterke

matrix organisatie in. 

Er was echter nóg een thema dat de gemoederen bezighield, namelijk de verhou-

ding tot de overheid, en dat thema was niet nieuw in de geschiedenis van TNO.

De overheid moest meer greep krijgen op TNO, zo vonden met name de RAWB en

de minister van Wetenschapsbeleid. De verschillende vakministers bemoeiden

zich te weinig met de organisatie. Bovendien was centrale sturing binnen TNO

problematisch. De Bijzondere Organisaties opereerden te autonoom. Het algemene

bestuur van TNO kon daardoor niet functioneren. Een reorganisatie was volgens

de politiek noodzakelijk.

De Tweede Kamer keurde uiteindelijk een nieuwe organisatiestructuur goed en

deze vond haar beslag in 1980. Cruciaal was een nader te bepalen hergroepering

van instituten in ‘Hoofdgroepen’, die minder autonoom bestuurd zouden worden

dan de bestaande Bijzondere Organisaties. Er kwam een raad van bestuur 

met meer zeggenschap, die het bestuur van de Centrale Organisatie verving. 

De Bijzondere Organisaties werden opgeheven.23 Er kwamen zeven hoofdgroepen

voor in de plaats.

De drie al eerder door de Nijverheidsorganisatie geformeerde hoofdafdelingen

transformeerden in een drietal hoofdgroepen, te weten: (1) Industriële Producten

21  Nijveld, H.A.W., Bijna een

halve eeuw TNO - het lief en leed

van een onderzoeksorganisatie.

TNO Project 10, 1980, 361-366.

22  Jaarverslag Nijverheids -

organisatie 1973, 5 en 1976, 5-6.

23 Jaarverslag TNO 1981, 10.

24 Staatsalmanak 1965, 

175-179.
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SCHEMA 3 De organisatiestructuur van TNO in 1965.24

NIJVERHEIDSORGANISATIE TNO

Algemene diensten

Rubberinstituut TNO

Analytisch Instituut TNO

Studiecentrum TNO voor Scheepsbouw en Navigatie

Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies

Verfinstituut TNO

Centraal Laboratorium TNO

Instituut TNO voor Verpakkingen

Centraal Technisch Instituut TNO

Vezelinstituut TNO

Houtinstituut TNO

Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies

Afdeling Industrieel Contact TNO

Stichting Proefstation voor Aardappelverwerking

Keramisch Instituut TNO

Stichting Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO

Kunststoffeninstituut TNO

Stichting Instituut voor Grafische Techniek TNO

Lederinstituut TNO

Stichting Meetinstituut Bemetel-TNO

Metaalinstituut TNO

- Gieterij Centrum

- Centrum voor Metaalbewerking

Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation

Stichting Wasserijinstituut TNO

Stichting RAI-TNO Instituut voor Wegtransportmiddelen

Noordelijk Technisch Instituut TNO

VOEDINGSORGANISATIE TNO

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO

Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO

Instituut voor Visserijprodukten TNO

Researchgroep voor Vlees en Vleeswaren TNO

RIJKSVERDEDIGINGSORGANISATIE TNO

Physisch Laboratorium RVO-TNO

Medisch-Biologisch Laboratorium RVO-TNO

Chemisch Laboratorium RVO-TNO

Technologisch Laboratorium RVO-TNO

Instituut voor Zintuigfysiologie RVO-TNO

GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO

Instituut voor Gezondheidstechniek TNO

Medisch-Fysische Afdeling TNO

Afdeling voor Radiobiologie TNO

- Radiobiologisch Instituut TNO

Afdeling Klinisch Geneesmiddellenonderzoek

Centraal Proefdierenbedrijf TNO

Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde

CENTRALE ORGANISATIE TNO

Nationale Raad voor 

Landbouwkundig Onderzoek TNO

Afdeling Bewerking 

Waarnemingsuitkomsten TNO

Organisatiecommissie TNO 

voor de Visserijen

Economisch-Technische 

Afdeling TNO

Commissie voor Hydrologisch 

Onderzoek TNO

Octrooiafdeling TNO

Commissie 

Luchtverontreiniging TNO

Fysisch Chemisch Instituut TNO

Centrum voor Radiologie en 

Stralingsbescherming TNO

Organisch Chemisch 

Instituut TNO

Technisch Physische 

Dienst TNO - TH

BIJZONDERE ORGANISATIES



en Diensten, (2) Bouw en Metaal en (3) Maatschappelijke Technologie. De laatste

werd wat meer dan voorheen gericht op de snel opkomende milieuproblematiek.

Een ander sturingsmechanisme van de overheid was de subsidie die het Rijk jaar-

lijks aan TNO ter beschikking stelde. Deze subsidie werd weliswaar vastgesteld

op basis van plannen, maar TNO maakte deze plannen zelf. In 1977 speelde

minister Trip van Wetenschapsbeleid met het idee om de rijkssubsidie in twee

categorieën te verdelen: een deel van de subsidie zou bestemd worden voor 

‘vrij achtergrondonderzoek’ en in feite moeten leiden tot een pro-actieve kennis -

opbouw. Een ander deel zou in nauw overleg met de betrokken ministeries tot

stand moeten komen en gekoppeld worden aan onderzoeksprogramma’s die

deze ministeries samen met TNO zouden moeten opstellen. Het mes sneed hier

aan twee kanten: TNO zou beter aangestuurd worden door de overheid en de

ministeries werden gedwongen om onderzoeksbeleid te ontwikkelen.25

In die geest werd er ook besloten. De financiering van TNO zou, naast de

opdrachten die het Rijk en het bedrijfsleven aan de organisatie verstrekten,

bestaan uit twee soorten subsidies: een basissubsidie en een doelsubsidie. 

De basissubsidie was deels bedoeld om de kosten voor de exploitatie van de

organisatie te dekken, investeringen te financieren en ‘vrij speurwerk’ mogelijk

te maken. De programmering van dit onderzoek moest samen met de

Programma-adviesraden gebeuren, dat wil zeggen door TNO, bedrijfsleven en

overheid gezamenlijk. De doelsubsidie werd minder precies omschreven, maar

was in feite bedoeld als onderzoekspot voor de afzonderlijke ministeries. TNO

moest met dit geld onderzoek gaan doen op gebieden die de verschillende 

ministeries belangrijk achtten.26

Het nieuwe systeem werd vanaf 1981 geleidelijk ingevoerd. De doelsubsidie was

na een aantal jaren, mede door het aanzienlijke aandeel van de subsidie voor het

defensieonderzoek bij TNO, omvangrijker dan de basissubsidie.27 Per 1 januari

2007 is ook dit systeem weer vervangen. Sindsdien krijgt TNO subsidie op basis

van zogenaamde vraaggestuurde programma’s, die gezamenlijk met vertegen-

woordigers van het bedrijfsleven, ministeries en andere kennisorganisaties 

worden vastgesteld. Het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap gesubsidieerde programma draagt nog wel het kenmerk van kennis -

opbouw voor de langere termijn.

De belangrijkste veranderingen in deze periode waren organisatorisch van aard.

Het Rijk wilde meer invloed en ontdekte TNO opnieuw als instrument om de
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TNO zou beter aangestuurd worden door de 
overheid en de ministeries werden gedwongen 
om onderzoeksbeleid te ontwikkelen.

25 Trip aan de voorzitter van de

RAWB, 17 januari 1977.

Afgedrukt in: Advies herstructure-

ring TNO, ’s-Gravenhage, 1977. 

Publikaties van de Raad van

Advies voor het Wetenschaps -

beleid, no. 4. Geen pagina -

nummers.

26 Tweede Kamer, zitting 

1979-1980, 16281, nr. 2:

Financiering TNO, 30 juli 1980.

27 Op basis van cijfers uit 

de jaarverslagen van TNO 

1987-2005.
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SCHEMA 4 De opeenvolgende organisatiestructuren van TNO schematisch weergegeven.
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nieuwe maatschappelijke en economische problemen te pareren. Deze problemen

vroegen volgens politici, bestuurders en experts om een andere aanpak. 

De matrixorganisatie moest de bestaande, deels disciplinaire kaders van onder-

zoek doorbreken. Bovendien moest TNO op zoek naar de markt, wat niet alleen 

organisatorische maar vooral ook culturele consequenties had.

De ontwikkelingen bij TNO waren niet uniek. Alle researchorganisaties hadden

tussen 1970 en 1985 met een of meerdere van deze vraagstukken te maken. 

Aan één drama was TNO echter nog ontkomen, namelijk de bezuinigingen. 

Die klap kwam iets later. 

Naar contractresearch (1970-2007)
TNO kwam in zwaar weer terecht. Radicale bezuinigingsoperaties van het 

Rijk eisten hun tol, maar ook de slechte winstgevendheid van de Nederlandse

industrie had zijn effect. Een golf van faillissementen overspoelde Nederland in

de vroege jaren tachtig. Duizenden bedrijven sloten jaarlijks de poort.

Tienduizenden werknemers kwamen op straat te staan.28 

Rond 1980 had TNO ongeveer 5000 mensen in dienst. Deze omvang bleef de

jaren erna ongeveer stabiel om na 1990 scherp te dalen tot minder dan 4000

mensen (in 1998). Het budget groeide nauwelijks (zeker na inflatiecorrectie) en

kromp zelfs rond 1995. TNO moest dus alleen al om deze reden reorganiseren.

Er was nog een andere reden waarom TNO in deze periode voortdurend bezig

was met haar missie en organisatie. De kritiek op TNO vanuit ’s lands politiek en

bestuur verstomde niet. Daar is iets merkwaardigs mee aan de hand. TNO had al

vanaf de jaren zeventig ingezet op de markt en gekozen voor contractresearch.

Het aandeel van de opdrachten op het totale budget was gestegen van 40% in de

jaren zeventig naar meer dan 65% rond de eeuwwisseling (zie grafiek 1). In een

strategienota voor het jaar 2000 zette TNO zich nogmaals neer als een onder-

zoeksorganisatie voor contractresearch, dat wil zeggen als een organisatie die in

opdracht van bedrijven werkte, het innovatief vermogen van het bedrijfsleven

versterkte en zo bijdroeg aan de ontwikkeling van de economie en de maat-

schappij.29 En nog was dit niet voldoende. Met name Economische Zaken, de

AWT en speciale commissies zoals de commissie-Wijffels bleven hameren op

meer marktoriëntatie en meer nadruk op innovaties bij TNO. Vanwaar dit vol -

harden in een kritische houding? Een drietal thema’s speelde een rol: de veran-

derende markt, de veranderende kennisinfrastructuur en de innovatieparadox.

Op zoek naar nieuwe markten
Het zoeken naar de markt is voor een organisatie als TNO een blijvend proces.

Immers, de markt verandert. Dat was precies wat er in de jaren tachtig en negen-

tig in Nederland gebeurde. De economische structuur onderging een in grijpende

transformatie. Oude bedrijfstakken als de scheepsbouw en de textiel verdwenen.

Nieuwe bedrijfstakken als de informatie- en communicatietechnologie en de fijn-

chemie kwamen tot ontwikkeling. Dit had zijn effect op TNO. Oude instituten,

waaronder het Vezelinstituut, het Kunststoffen en Rubberinstituut en al die

 andere branchegebonden instituten voor bijvoorbeeld hout, metaal, reiniging,



30 Lintsen, H.W. en 

M. Teeselink, ‘Historische 

breuk lijnen’, in: H.W. Lintsen & 

H. Schippers (red.) Gedreven

door nieuwsgierigheid. Een selec-

tie uit 50 jaar TU/e-onderzoek.

Eindhoven, 2006, 77-87: 

vooral 81-86. Cijfers in mens -

jaren. De geldstroom laat 

hetzelfde beeld zien, zij het 

wat minder dramatisch.

31  Ministerie van Economische

Zaken, Kennis in beweging. 

Over kennis en kunde in de

Nederlandse economie, 

Den Haag, 2005, 32.
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schoenen en leer, waren geënt op een vervlogen, industriële structuur. Zij losten

uiteindelijk op in het nieuwe kerngebied ‘TNO Industrie en Techniek’, dat zich

organiseerde rond zes markten: High-end equipment, Automotive, Process 

industry, Public, Space en science, Sport en health. Het was een pijnlijk proces

voor de vele TNO-medewerkers die hun functie en expertise verloren zagen gaan.

Bovendien had zich een nieuwe technisch-wetenschappelijke revolutie (ict, 

biotechnologie, medische techniek, etc.) aangediend. Er ontstonden nieuwe

opleidingen en beroepen en er kwamen nieuwe kennisgebieden en kennis -

netwerken tot ontwikkeling. Bedrijven als Philips en DSM gingen een ‘open’

innovatiemodel benadrukken, waarin het samenwerken met andere bedrijven en

kennisorganisaties een expliciete doelstelling werd. Onderzoek en ontwikkeling

waren te duur en te risicovol geworden. Ook wenste de overheid het onderzoek

in Nederland te bundelen. De focus moest worden gericht op gebieden die de

potentie hadden om op middellange of lange termijn het bedrijfsleven te ver-

nieuwen en de economie een impuls te geven. Daarbij werd internationaal

gedacht. Bundeling moest leiden tot mondiale topposities, in de eerste plaats

voor het onderzoek zelf, maar zeker niet in de laatste plaats voor de positie van

het bedrijfsleven.

Een nieuwe positie in de kennisinfrastructuur
De veranderde kennisinfrastructuur in Nederland was een ander belangrijk

aspect. Publieke instellingen gingen steeds meer als ‘kennisbedrijven’ functio -

 neren. Universiteiten waren daar een belangrijk voorbeeld van. Traditiegetrouw

waren dit organisaties die weliswaar onderzoek deden, maar a  ltijd in combinatie

met het onderwijs en met grote autonomie voor de onderzoeker. Vanaf de jaren

tachtig boorden de Nederlandse universiteiten meer geld aan, waarbij noties

over economisch nut een zware rol speelden, en genereerden ze meer opdracht-

werk. De Technische Universiteit Eindhoven, bijvoorbeeld, verdubbelde haar

onderzoeksinspanning tussen 1980 en 2004, waarbij het aandeel van de opdrach-

ten toenam van 12% naar 35%.30

Niet alleen nam de geldstroom van bedrijven naar universiteiten toe, de relatie

tussen bedrijfsleven en universiteit veranderde ook. In 1995 constateerde de

regering dat het Nederlandse bedrijfsleven behoefte had aan excellente research.

De regering besloot Technologische Topinstituten (TTI’s) op te zetten voor funda-

menteel onderzoek met een lange tijdshorizon en gericht op het creëren van

strategische kansen voor het bedrijfsleven. De overheid stelde een langjarige

basisfinanciering ter beschikking.31 Zodoende kwamen er vier TTI’s tot stand in

1997, gevolgd door een vijfde in 2006. TNO was bij de eerste vier TTI’s betrok-

n Het zoeken naar de markt is voor een 
organisatie als TNO een blijvend proces.
Immers, de markt verandert.
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ken; een deel van de doelfinanciering van Economische Zaken werd ingezet voor

de financiering van deze instituten.32 In 2000 werkten de vier TTI’s samen met

een budget van 105 miljoen euro en hadden ze 391 mensen in dienst. Ter verge-

lijking: TNO had in dat jaar een omzet van 449 miljoen euro en ongeveer 5000

mensen in dienst.33

In een manifest uit 2004 zien TTI’s zichzelf als ‘een uniek instrument voor 

innovatie’: bedrijfsleven en universiteiten vertalen samen in de TTI’s markt -

vragen naar onderzoeksvragen. Eén van de prioriteiten in het manifest is ook het

versterken van de ‘kennistransfer’, waarbij het midden- en kleinbedrijf en het

hoger beroepsonderwijs nadrukkelijker betrokken zullen worden.34 Het manifest

doet sterk denken aan de geschiedenis van TNO. Hoewel de TTI’s een sterker

accent leggen op fundamenteel onderzoek, vallen zij terug op organisatie -

principes waarmee TNO een rijke ervaring heeft, namelijk de coöperatieve

research met bestuurlijke en financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven en

met het doel om generieke kennis te ontwikkelen. De vraag is dan ook waarom

TNO niet een centralere rol heeft gehad bij de vorming van de TTI’s.

De TTI’s illustreren vooral de veranderingen die zich binnen de universiteiten 

hebben voltrokken, veranderingen die op hun beurt weer grote invloed hadden op

de kennisinfrastructuur in Nederland. Innovatie is als een steeds sterkere magneet

gaan werken op alle onderzoeksinstellingen en is ook voor universiteiten een

belangrijke rechtvaardiging van hun onderzoek geworden. Traditionele taakver -

delingen binnen de kennisinfrastructuur kwamen hierdoor onder druk te staan. 

TNO constateerde begin jaren negentig dat naast de universiteiten ook commer -

ciële kennisaanbieders als ingenieursbureaus en andere onderzoeksorganisaties

voor contractresearch oprukten. Deze organisaties groeiden in omvang en de 

kwaliteit van hun kennis nam toe. Afstemming was volgens TNO cruciaal en zo

nodig moest de overheid sturend optreden. Jan Dekker, voorzitter van de raad 

van bestuur van TNO van 1995 tot 2003, verwoordde dit beleid in 1998 als volgt:

‘Het is zonde om elkaar sterk te beconcurreren, zeker als dat gebeurt met geld

van de overheid.’ 35

Er moest een balans komen tussen concurrentie en samenwerking. Het beleid 

van TNO kende in de jaren negentig zodoende twee speerpunten: enerzijds pro-

beerde TNO de samenwerking met de universiteiten te versterken, anderzijds

probeerde ze de kennisketen en haar positie daarin overeind te  houden. 

Dit beleid manifesteerde zich onder meer in het huisvestingsbeleid van TNO. 

Zo werd het gezondheidsonderzoek in de nabijheid van de Universiteit Leiden

gehuisvest, het geologisch onderzoek op de campus van de Universiteit Utrecht

en het industriële onderzoek, voor een deel, op de campus van de Technische

Universiteit Eindhoven.

TNO en de innovatieparadox 
Een laatste thema dat een rol speelt in het debat over TNO, is de innovatiepara-

dox. Sinds de jaren tachtig is het kernidee van het wetenschaps- en technologie-

beleid in Nederland dat het bedrijfsleven maximaal zou moeten profiteren van

het onderzoek hier te lande. De motivatie is dat het bedrijfsleven niet kan con-
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n Het verdrag van Kyoto regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het is

een aanvulling op het Klimaatverdrag. De effectiviteit van beleidsmaatregelen is alleen 

goed vast te stellen met goede meetgegevens en dat vereist nauwkeurige meetapparatuur.

Ook op een NASA-satelliet is daarom plaats voor mede door TNO Industrie en Techniek 

ontwikkelde meetinstrumentatie.



curreren op basis van kosten, maar op die van kennis en dus moet innoveren om

te overleven in de internationale concurrentiestrijd. 

In de jaren negentig wordt ‘innovatie’ als thema ook op Europees niveau op de

politieke agenda gezet. De Europese Unie formuleert in 2000 haar Lissabon-

ambitie, het verlangen om van Europa de meest concurrerende en dynamische

kenniseconomie ter wereld te maken.36 Het heeft onder andere tot gevolg dat er

kwantitatieve indicatoren voor innovatie, zoals de uitgaven voor onderzoek,

beschikbaar komen. Het beeld dat die indicatoren voor Nederland schetsen, is

niet rooskleurig, althans volgens het ministerie van Economische Zaken en veel

andere betrokken actoren. Nederland produceert veel kennis van topkwaliteit,

maar het bedrijfsleven innoveert weinig; ook schort het aan een juiste toepas-

sing van die kennis. Daarmee doet de ‘innovatieparadox’ haar intrede.37

Het bijdragen aan innovatie is voor een onderzoeksorganisatie echter een moei-

36 Ruwette, J., Innovatiebeleid

in Nederland. De nationale ver -

taling van het Lissabon akkoord,

Rotterdam: Erasmus Universiteit,

masterscriptie Arbeid, Organisatie

en Management, 2005, 22-23.

37  Ministerie van Economische

Zaken, In actie voor innovatie.

Aanpak van de Lissabon-ambitie,

Den Haag, 2003. Drie delen, zie

vooral deel 2 voor de analyse. 

Zie Ruwette 2005 voor een uit -

gebreide analyse van het beleid

sinds 2003.
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TABEL 5 Voorzitters van de Centrale Organisatie TNO en van de Raad van Bestuur TNO 
(vanaf 1981).

NAAM PERIODE

Prof.dr. F.A.F.C. Went 1932 - 1935

Prof.dr. G. van Iterson jr. 1935 - 1939

Dr. J. Alingh Prins 1939 - 1946

Prof.dr. H.R. Kruyt 1946 - 1953

Ir. Z.Th. Fetter 1953 - 1959

Prof.dr. H.W. Julius 1959 - 1972

Dr.ir. A.A.M. van Trier 1972 - 1974

Dr. L.B.L. Stuyt 1974 - 1980

Prof.ir. W.A. de Jong 1980 - 1989

Ir. F.E. Mathijsen Gerst 1989 - 1995

Ir. J.A. Dekker 1995 - 2003

Ir. J.C. Huis in ‘t Veld 2003 - heden

Opmerkingen:

Went en Van Iterson bleven hoogleraar. Kruyt stopte in 1945 met zijn hoog leraarschap in verband met zijn

benoeming tot voorzitter van de Centrale Organisatie TNO.

Van Trier en De Jong hadden een verleden als industrieel onderzoeker bij res pectievelijk Philips en Koninklijke

Shell. Van Trier was verder hoogleraar en rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven en 

minister van Wetenschapsbeleid.

Mathijsen Gerst, Dekker en Huis in ‘t Veld kwamen uit het bedrijfsleven.



lijke doelstelling. Onderzoek vormt slechts een onderdeel van het innovatie -

proces. Het leidt pas tot resultaten nadat het geïntegreerd is in één of meerdere

bedrijven. Vaak falen onderzoeksprojecten en innovaties juist in de fase dat 

technologie daadwerkelijk gaat functioneren in de context van een onderneming,

van de markt en van het gebruik. Technologieën op zichzelf hebben geen (econo-

mische) waarde, maar krijgen die waarde pas nadat zij gecommercialiseerd zijn;

sterker nog, de waarde van een technologie is pas zichtbaar op de markt.38

Het commercialiseren van technologie is echter niet de taak van TNO. Een onder-

zoeksorganisatie afrekenen op innovatie is een onderzoeksorganisatie afrekenen

op zaken waar ze geen invloed op heeft.

Harry Lintsen en Arjan van Rooij

38  H. Chesbrough, Open innova-

tion: The new imperative for 

creating and profiting from tech-

nology, Boston, 2006, 63-91.
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TABEL 6 De voorzitters van de Nijverheidsorganisatie TNO en de directeuren van haar 
opvolgers.

NAAM PERIODE

Prof.ir. J. Klopper 1934 - 1937

C.J.P. Zaaberg 1937 - 1943

Prof.dr. H.R. Kruyt 1943 - 1946

Prof.ir. D. Dresden 1946 - 1960

Prof.dr.ir. L. Troost 1960 - 1965

Prof.ir. H.W. Slotboom 1965 - 1972

Drs. F. Lagerwey 1972 - 1977

Dr. H.J. Vink 1978 - 1981

Ir. H. Borsten 1981 - 1990

Ir. J. Delcour 1991 - 1992

Ir. K. Vos 1993 - 1994

Prof.ir. D.C. Boshuisen 1995 - 2001

Ir. J.H.J. Mengelers 2001 - heden

Tot 1981: voorzitter van de Nijverheidsorganisatie TNO. Van 1981 tot 1990: directeur van de Hoofdgroep

Industriële Producten en Diensten. Van 1990 tot 2005: TNO Industrie; een deel van het werkveld van de

Nijverheidsorganisatie bevond zich in deze periode echter buiten TNO Industrie. Vanaf 2005: TNO Industrie 

en Techniek.
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n Topsport en toptechnologie lijken twee verschillende takken van sport. Maar ze hebben

volop raakvlakken. Op diverse terreinen is TNO Sport actief. Ontstaan in 2002 is het (groten) -

deels een voortzetting van wat TNO op het gebied van productergonomie en -prestaties

deed. Koel- en trilvesten voor sporters, sportkleding en sportvoeding, sporten op kunstgras,

maar ook innovaties in training en sportfaciliteiten horen tot het onderzoeksterrein. 
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Een van de meest zichtbare activiteiten betreft de uitrusting van de sporter. We lezen of

horen het regelmatig: in dat ene zwempak of met dat andere hulpstuk presteert een sporter

net even iets meer. Met die gedachte in het hoofd kwam TNO Industrie en Techniek de afge-

lopen jaren onder meer met een nieuw type roeipak. Maar er is bijvoorbeeld ook een helm

op maat beschikbaar die niet alleen aërodynamisch is, maar tevens het hoofd koel houdt. 



EEN VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN PRECISIE EN COMPLEXITEIT

Instrumenten van 
vernieuwing

Op een late vrijdagmiddag ergens in

2006 kwam een kleine vrachtwagen 

aanrijden bij het TNO-gebouw aan de

Delftse Stieltjesweg. De wagen had een

Duitse nummerplaat ...
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... Naast de chauffeur zat een vrouw die een goed deel van de 700 tot 800 km

lange reis vanuit het Beierse Oberkochen breiend had doorgebracht. Achter in de

vrachtauto bevond zich de eerste spiegel die de Duitse optische fabriek Carl Zeiss

had gemaakt voor een nieuw type lithografie waarvoor TNO onderzoek deed in

opdracht van de fabrikant van chipproductieapparatuur ASML. TNO ontwikkelde

technieken om de laklagen te reinigen zonder beschadigingen aan te brengen. De

spiegel met z’n complexe laklagen die de vrachtauto afleverde, was een primeur

en voor de betrokken TNO-onderzoekers reden voor grote blijdschap. De op de

spiegel aangebrachte coatings waren een innovatie die het mogelijk maakte om

chips te produceren met licht van een veel kleinere golflengte. De hierdoor gerea-

liseerde verkleining van de afgebeelde patronen zou veel snellere microprocesso-

ren opleveren. De Next Generation Lithography waaraan TNO, Philips, Zeiss, ASML,

FOM en vele andere bedrijven werkten, was hiermee weer een stap verder. Al

zou er nog veel onderzoek nodig zijn voordat jaren later de eerste machines 

met dergelijke spiegels daadwerkelijk nieuwe generaties chips begonnen te pro-

duceren.

Het ontwikkelen van de reiniging van de coatings voor dergelijke nieuwe 

spiegels is slechts één van de activiteiten op het kennisgebied precisie mechanica

en optische instrumenten. De onderzoekers op dit gebied houden zich bezig met 

het ontwerpen, bouwen en leveren van diensten rond instrumenten en andere

apparatuur voor de halfgeleiderindustrie, de ruimtevaartindustrie, de medische

industrie, de maakindustrie, de microtechnologie en de bloemen- en voedings -

industrie. De term ‘precisie mechanica en optische instrumenten’ geeft aan dat

het onderzoek geavanceerde apparatuur betreft. Het kennisgebied is een belang-

rijk onderdeel van TNO Industrie en Techniek.

De onderzoekers houden zich onder andere bezig met de ontwikkeling van

machines om bloembollen te inspecteren op ziektes, met inrichtingen voor

haringfileren, uiteenlopende inspectie-instrumenten en onderdelen voor satellie-

ten en voor steppers – de machines waarmee microchips worden gemaakt. Tot

de opdrachtgevers behoren onder meer ASML, de European Space Agency (ESA),

het European Southern Observatory (ESO) en Dutch Space. Voor het leeuwendeel

betreft het grote organisaties, hoewel ook vertegenwoordigers van het midden-

en kleinbedrijf de technologie afnemen. De activiteiten op deze uiteenlopende

terreinen worden mogelijk gemaakt door de deskundigheid van onderzoekers in

disciplines als instrumentenbouw, optiek, mechanica en elektronica.

Dit hoofdstuk belicht het ontstaan en de ontwikkeling van het kennisgebied pre-

cisie mechanica en optische instrumenten. Het onderzoek is voortgekomen uit de

in het verleden opgebouwde kennis en ervaring in de Technisch Physische Dienst

(TPD) – één van de fusiepartners die gezamenlijk TNO Industrie en Techniek

vormden. De tegenwoordige bloei van het onderzoeksterrein is gegrondvest op

het eerder door de TPD uitgevoerde onderzoek en de aangeboorde klantenkring.

Om de opbouw en de ontwikkeling te kunnen begrijpen, is het nodig om aan-

dacht te schenken aan de activiteiten van de TPD. De TPD hield zich overigens

met een breder scala aan activiteiten bezig. Medewerkers van dit instituut 
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verrichtten bijvoorbeeld decennialang ook onderzoek naar geluid en warmte,

glas en fijnkeramiek.

Precisie mechanica en optische instrumenten vormen een goede illustratie van

de uiteenlopende manieren waarop TNO’ers hun kennis en vaardigheden aan

andere partijen sleten, zowel binnen door de overheid gefinancierde program-

ma’s als in rechtstreeks contact met marktpartijen. De TPD stond bij beleids -

makers bekend als een centrum van ‘fundamenteel’ onderzoek. De dienst was

zonder twijfel stevig geworteld in natuurkundige, werktuigbouwkundige en 

chemische disciplines als materiaalkennis, optica en instrumentenbouw. Dit is

echter slechts het halve verhaal. Gedurende zijn hele bestaan streefde het 

instituut ernaar om dergelijke kennis praktisch toe te passen op een veelheid 

van terreinen. Ook het kennisgebied precisie mechanica en optische instrumenten

heeft een dergelijk dubbel karakter. Het onderzoek van de groep is gebaseerd op

hoogwaardige kennis, die breed wordt toegepast.

Het eerste deel van dit hoofdstuk presenteert de grote lijn van de ontwikkeling

van het onderzoeksterrein. Het tweede en derde deel van dit hoofdstuk belichten

onderzoeksprojecten rond sensoren voor ruimtevaartinstrumentatie en productie-

apparatuur voor chips.

De voorgeschiedenis 
Zoals gezegd, vond het overgrote deel van de activiteiten op het gebied van 

precisie mechanica en optische instrumenten eerder plaats in het institutionele

kader van de Technisch Physische Dienst (TPD) in Delft. Dit instituut was opge-

richt in 1941. De initiatiefnemers wilden met de TPD een schakel creëren tussen

de Technische Hogeschool Delft (nu: Technische Universiteit Delft) en het bedrijfs-

leven, tussen wetenschap en onderwijs aan de ene kant en toepassing van de op

de hogeschool opgebouwde kennis aan de andere. De ‘dienst’ was bedoeld als

het opdrachtenbureau van de afdeling der Technische Natuurkunde.

Deze afdeling, in 1930 opgericht als het laboratorium voor de Technische

Physica, was ook al een poging om een brug te slaan tussen academische weten-

schap en de industrie. De stichting van het lab was ingegeven door de wens om

natuurkunde – een discipline die op dat moment sterk in opkomst was – als bron

toegankelijk te maken voor de industrie.1 Zij kan op één lijn worden geplaatst

met de oprichting van het Philips Nat.Lab., het Shell-laboratorium en andere

industriële laboratoria. Niet toevallig waren Philips en de Bataafsche Petroleum

Maatschappij (Shell) de grote pleitbezorgers van de nieuwe Delftse afdeling.

Verscheidene Nat.Lab.-medewerkers werden hoogleraar aan het nieuwe instituut,

onder wie H.B. Dorgelo en C. Zwikker. De hoofdtaak van de afdeling was de op -

leiding van natuurkundig ingenieurs. Al snel na de oprichting bleek zij ook veel -

vuldig door de industrie te worden benaderd voor werkzaamheden van uiteen -

lopende aard – variërend van het ijken van instrumenten, het geven van advie-

zen en het verrichten van onderzoek. De verzoeken waren vooral ingegeven 

door de apparatuur waarover het laboratorium beschikte. De opdrachten werden

uitgevoerd door assistenten. Al snel was de leiding van het lab genoodzaakt voor

de proeven en testen extra personeel aan te stellen.

1 Zie hierover: Willink, B., De

tweede gouden eeuw. Nederland

en de Nobelprijzen voor natuur-

wetenschappen 1870-1940,

Amsterdam, 1998 en 

H.G. Heijmans, Wetenschap 

tussen universiteit en industrie.

De experimentele natuurkunde in

Utrecht onder W.H. Julius en L.S.

Ornstein 1896-1940, Rotterdam,

1994; K. van Berkel, In het 

voetspoor van Stevin. Geschie -

denis van de natuurwetenschap

in Nederland 1580-1940,

Amsterdam, 1985. 
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De opdrachtenstroom stimuleerde drie hoogleraren aan de afdeling, de eerder -

genoemde H.B. Dorgelo en C. Zwikker alsmede E.C. Wiersma, in 1937 een voor-

stel te doen voor de oprichting van een aparte organisatie voor het uitvoeren van

dit opdrachtwerk. Na overleg tussen deze initiatiefnemers, het bestuur van de

Centrale Organisatie van TNO en de curatoren van de TH stemde het ministerie

van Onderwijs uiteindelijk in met de stichting van een dergelijk instituut, op

voorwaarde dat het onder de vlag van TNO werd geplaatst. De Technisch

Physische Dienst begon in september 1941 officieel met zijn werkzaamheden.

De naamgeving van de nieuwe organisatie, ‘Technisch Physische Dienst TNO 

en TH’, gaf aan dat deze bedoeld was als schakel tussen de afdeling Technische

Natuurkunde en de buitenwereld. De wetenschappelijke staf van de TPD zou 

grotendeels bestaan uit medewerkers die in het belendende laboratorium hun

opleiding hadden genoten. De hoogleraren van de afdeling Technische

Natuurkunde vormden het bestuur van het instituut. In 1966 werd dit college

omgevormd tot Wetenschappelijke Raad. Ook de huisvesting van de TPD in de

gebouwen van Technische Natuurkunde weerspiegelde de nauwe band tussen

beide instellingen. Aanvankelijk zat de TPD in ruimten van het oude laborato rium

van Technische Natuurkunde. Vanaf het begin van de jaren zestig had de TPD 

een eigen vleugel in de nieuwbouw die de afdeling en de TPD gezamenlijk op 

het terrein van de Technische Hogeschool betrokken.

De TPD werd een onderdeel van de Centrale Organisatie van TNO, aangezien de

TPD niet paste bij de al bestaande TNO-instituten van de Nijverheidsorganisatie

TNO en de Voedingsorganisatie TNO. Vertegenwoordigers van de Centrale

Organisatie van TNO vormden samen met de curatoren van de TH en vertegen-

woordigers van het ministerie van Economische Zaken de raad van beheer.

Hoogleraar Dorgelo was voorzitter tot hij in 1956 rector magnificus van de 

TH Eindhoven werd. Aanvankelijk zat ook Nat.Lab.-directeur Gilles Holst in deze

toezichthoudende raad, later trad zijn opvolger Hendrik Casimir eveneens toe.

Deze organisatorische constructies zouden in grote lijnen blijven bestaan tot aan

het opgaan van de TPD in TNO Industrie en Techniek in 2005. Decennialang zou

de TPD financiële steun krijgen van de TH Delft en de Centrale Organisatie TNO.

Aanvankelijk maakte deze steun een groot deel van het budget uit. Met de groei

van het aantal opdrachten vanaf de late jaren veertig werden deze subsidies 

echter snel minder belangrijk. In 1960 was al meer dan 60% van de omzet van

de TPD uit opdrachten afkomstig. In 1980 was dit 80%.

Bij de start kende de TPD elf werknemers. Tijdens de eerste jaren van zijn bestaan

bleef de omvang van het nieuwe instituut bescheiden. Het verrichtte onderzoek 

in opdracht op uiteenlopende terreinen als vitamines, bouwmaterialen en radio -

buizen, ‘in het algemeen gebaseerd op ... de mogelijkheden, welke het laborato -

rium qua outillage onmiddellijk bood’, zoals het jaarverslag in 1942 stelde.2 Het

onderzoek werd uitgevoerd door eigen medewerkers en door onderzoekers te gast

in het lab maar in dienst van andere bedrijven en organisaties. Instellingen als de

Geluidsstichting en de Warmtestichting brachten al hun onderzoek organisa torisch

2 Jaarverslag Technisch

Physische Dienst TNO en T.H.,

1942.
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bij de TPD onder, andere hielden hun onderzoek zelfstandig. Het grootste conti-

gent externe onderzoekers was afkomstig van Shell. Tot ver in de jaren vijftig

werkten jaarlijks meer dan tien onderzoekers van deze oliemaatschappij bij de

TPD. De grenzen van het lab waren niet hard. De verslagen tonen een breed scala

aan onderzoeksinstituten waarmee de TPD samenwerkte. Zo had de dienst inten-

sieve contacten met de eerdergenoemde Warmtestichting, het Kankerinstituut, de

KEMA, het Röntgeninstituut, diverse universitaire laboratoria in en buiten Delft

en met andere TNO-instituten. Vanaf de oprichting was de TPD een onderzoeks -

instelling met een breed waaierend netwerk tot in het buitenland. Zo werden in

de tweede helft van de jaren veertig bij de opbouw van de afdeling Electroscopie

veelvuldig buitenlandse oriëntatiereizen gemaakt en vond in 1948 in het lab een

internationaal optisch congres plaats.

De kern van de activiteiten lag aanvankelijk op het gebied van warmtegeleiding,

geluid, elektronenmicroscopen en röntgen – niet toevallig terreinen waarop de

afdeling Technische Natuurkunde sterk was. De groepsindeling van de TPD weer-

spiegelde de leerstoelen aan de Technische Hogeschool. Daarnaast voerde de

organisatie een grote hoeveelheid uiteenlopend onderzoek van andere aard uit.

Zo deed de TPD in 1948 onder andere onderzoek naar elektrisch broodbakken,

het construeren van nieuwe typen kompassen en het erosiebestendig maken 

van scheepsschroeven. De keuze voor de onderwerpen lijkt toevallig. Zij kwamen

tot stand op basis van de bestaande contacten. Met de groei van het aantal 

hoogleraren aan de afdeling werden telkens nieuwe gespecialiseerde groepen

opgericht. Een groep ‘Algemeen’ huisvestte een restcategorie. In 1950 telde de

organisatie dertien afdelingen: elektronenmicroscopen, röntgen, optiek, theorie,

akoestiek, glas, glazuur, warmte, physische technologie, algemeen, elektronica,

landmeetkunde en fotogrammen. De laatste afdeling was op dat moment net

opgezet. Aangezien de ene groep veel meer opdrachten verwierf dan de andere,

zou in de volgende jaren de groepsindeling diverse keren worden aangepast.

Oude groepen verdwenen en met de opkomst van nieuwe terreinen kwamen 

ook nieuwe een heden op.

De hoeveelheid personeel nam vanaf de late jaren veertig snel in omvang toe.

Eind 1945 had de TPD twintig personen in dienst. Vijf jaar later telde de staf al

zestig medewerkers. De medewerkers waren hooggekwalificeerd. Een derde deel

was academisch gevormd.

De TPD kreeg opdrachten uit vele geledingen van de samenleving, maar het

grootste deel was afkomstig van andere TNO-instellingen en een beperkte groep
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van grote industriële klanten als Shell en Philips.3 In de loop van de jaren vijftig

groeiden ook de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en Rijkswater -

staat uit tot belangrijke opdrachtgevers. Daarnaast voerde de TPD ook werk-

zaamheden uit voor kleinere bedrijven en instellingen als de Leidse brood- en

meelfabriek De Sleutel en het Verbond van Baksteenfabrikanten. Hoewel de TPD

vooral was opgezet met de industrie in het vizier, waren ook niet-industriële

instellingen belangrijke opdrachtgevers. In de jaren vijftig en zestig was onge-

veer de helft van de opdrachten afkomstig van de industrie, de andere helft

kwam van overheidsdiensten en van TNO-geledingen.

Geluid en optica
Geluid was voor de TPD vanaf de oprichting in 1942 een voornaam onderzoeks-

terrein. Het instituut zette het werk voort dat eerder in de afdeling gedaan was

in de ‘loonmeetdienst’ in opdracht van de Geluidsstichting. Het op de afdeling

verrichte onderzoek naar geluidsabsorptie liep internationaal gezien voorop. 

De afdeling Geluid verrichtte haar metingen deels in het eigen laboratorium en

deels op locatie. Zo werd voor onderzoek naar geluidsisolatie gewerkt met de

zogenaamde kistenmethode om de geluidsdoorgifte van een vloer of wand te

meten.4

De bouwnijverheid was een belangrijke klant. Dit contact startte in de oorlogs -

jaren en zou tijdens de wederopbouw een grote vlucht nemen. Zo verrichtte de

TPD in opdracht van de stichting Ratiobouw een grootscheeps onderzoek naar 

de akoestische consequenties van de toepassing van systeembouw – een nieuw

 verschijnsel in de naoorlogse periode. In Rotterdam werden voor dit doel proef-

woningen gebouwd. Voor dergelijk werk op locatie schafte het instituut onder

andere een meetwagen en taperecorders aan. Daarnaast verrichtte de afdeling

metingen in opdracht van ziekenhuizen en assisteerde ze bij het ontwerp van

geluidsdichte medische onderzoekskamers.

In het begin van de jaren vijftig startte het instituut ook onderzoek naar zaal-

akoestiek. De TPD deed onderzoek voor schouwburgen, kerken en andere open-

bare gebouwen die in de naoorlogse periode massaal verrezen. De TPD mat de

kwaliteit van het geluid en gaf adviezen om de akoestiek te verbeteren. Zo was

ze onder meer betrokken bij de inrichting van de Aula-collegezaal in Delft, het

Auditorium in Eindhoven en het Circustheater in Scheveningen. Een grote

opdracht was het geluidsonderzoek ten bate van het nieuwe Rotterdamse 

concert- en congrescentrum De Doelen, dat maar liefst tien jaar in beslag nam.

Het onderzoek dat de dienst verrichtte naar de geluidshinder van motoren in

passagiersschepen, was een al oudere activiteit. Nieuw echter waren de metingen

die het instituut uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen naar het

geluidsniveau in rijtuigen en het onderzoek naar geluidsoverlast bij de Hoog -

ovens, in textielfabrieken en in andere bedrijven.

De naoorlogse verkeerskundige ontwikkelingen zorgden voor een nieuwe stroom

opdrachten voor de TPD. In de loop van de jaren vijftig voerde de dienst verschei-

3 Jaarverslag Technisch

Physische Dienst TNO en T.H.,

1950, 6 en Jaarverslag Technisch

Physische Dienst TNO en T.H.,

1949, 10.

4 Centrale Organisatie TNO, 

De Technisch Physische Dienst

TNO-TH, Delft, 1966, 41.
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dene onderzoeksprojecten uit naar geluidsoverlast veroorzaakt door het gemoto-

riseerd verkeer, waarbij ook bromfietsen werden doorgemeten. De opkomst van

de straalmotor zorgde eveneens voor een stroom akoestisch onderzoekswerk. 

In het begin van de jaren vijftig verrichtte de TPD voor de luchtmacht metingen

naar het geluidsniveau van de nieuwe straalmotoren. In 1958 zou de afdeling

ook een groot onderzoek uitvoeren in opdracht van de luchthaven Schiphol naar

de gevolgen van de toepassing van straalvliegtuigen voor de burgerluchtvaart,

de hiermee samenhangende verwachte toename van het luchtverkeer en de 

uitbreiding van de luchthaven.5 Niet al het onderzoek leidde tot de gewenste

resultaten. Zo constateerde het instituut in de tweede helft van de jaren vijftig

verheugd dat fabrikanten steeds meer doordrongen waren van de noodzakelijk-

heid om het geluidsniveau in productiehallen terug te dringen, maar ook in de

woningbouw ondanks de massale toepassing van systeembouw de belangstel-

ling voor de geluidstechnische consequenties ervan afnam.

Een andere constante in het activiteitenprogramma van de TPD was het optisch

opdrachtwerk. Aan de TH Delft was optisch onderzoek onder prof. A.C.S. van Heel

een vooraanstaand terrein. Van Heel zette ook het optisch werk van de TPD op

poten. Aanvankelijk was de TNO Rijksverdedigingsorganisatie een voorname

opdrachtgever. De TPD-onderzoekers hielden zich onder meer bezig met het ont-

wikkelen van nieuwe optische communicatiemiddelen en met infraroodkijkers.

Daarnaast behoorde het uitlijnen van assen van scheepsschroeven en de ont -

wikkeling van camera’s en andere meetinstrumenten om fabricageprocessen te 

controleren tot hun takenpakket, net als het ontwikkelen van optische reken -

machines.6 Vanaf 1964 zou de afdeling ook lasertechnieken voor deze activiteiten

inzetten. Een andere nieuwe techniek uit dezelfde periode waarmee de groep

aan de slag ging was de holografie. TPD stond aan de basis van wetenschappe -

lijke toepassingen van de holografie.

De elektronenmicroscoop
Een van de paradepaardjes van de TPD was de ontwikkeling van elektronen -

microscopen. Hiermee timmerde ze ook internationaal aan de weg. De jaarver -

slagen uit de jaren vijftig en zestig vermeldden dit onderzoek altijd als eerste

van alle activiteiten. Veertig jaar lang was het een belangrijke onderzoekspoot in

Delft, al bracht bijvoorbeeld de in dezelfde periode als nummer twee genoemde

Röntgenafdeling veel meer rapporten uit. In de jaren vijftig en zestig was het

aantal rapporten dat deze laatste afdeling afleverde het grootst van alle TPD-

afdelingen. In menig jaar maakte het aantal rapporten van deze afdeling meer

dan de helft van de totale TPD-productie aan rapporten uit.7 De TPD wendde 

de röntgentechniek aan voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen.

Elektronenmicroscopie was achteraf gezien een belangrijke bouwsteen voor 

de totstandkoming van het onderzoeksterrein precisie mechanica en optische

instrumenten. De ontwikkeling van instrumenten hiervoor was een essentiële

tussenstap voor de ontwikkeling van het TPD-onderzoek naar ruimtevaartinstru-

mentatie en instrumentatie nodig voor de productie van half geleiders. 

5 Jaarverslag Technisch

Physische Dienst TNO en T.H.,

1958, 13. 

6 Centrale Organisatie TNO, 

De Technisch Physische Dienst

TNO-TH, Delft, 1966, 51-53.

7  In 1960 bijvoorbeeld stelde de

afdeling Röntgen 610 rapporten

samen (op een totaal van 1193

uitgebrachte rapporten in dat jaar).

Jaarverslag Technisch Physische

Dienst TNO en T.H., 1960, 25.
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Elektronenmicroscopen worden gebruikt om met elektronen objecten sterk ver-

groot af te beelden. Het grote verschil van een dergelijke elektronenmicroscoop

met de gewone lichtmicroscopen is de veel kleinere golflengte (minder dan 

0.1 nm) van de gebruikte elektronen dan van de fotonen in lichtmicroscopen. Zo

wordt het mogelijk om de resolutie van de afbeelding te verhogen. De allereerste

elektronenmicroscoop werd in 1931 gebouwd door de Duitse natuurkundige

Ernst Ruska. In 1933 werd voor het eerst een elektronenmicroscoop gecon -

strueerd met een hogere resolutie dan een ’gewone’ lichtmicroscoop. In 1986

leverde dit Ruska de Nobelprijs voor natuurkunde op.

Enkele jaren na Ruska’s vinding zou in Delft de basis worden gelegd voor de

 eerste Nederlandse elektronenmicroscoop. Deze ontwikkeling startte met een

bezoek van F.G. Waller – directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek

aan de firma Siemens in Berlijn in juli 1939. De TH-hoogleraren Technische

Natuurkunde H.B Dorgelo en A.J. Kluyver (beiden later ook verbonden aan de

wetenschappelijke commissie van de TPD) reisden met Waller mee. Dorgelo was

samen met Nat.Lab.- collega H. Casimir al in 1932 naar Duitsland gegaan om de

elektronenmicroscoop met eigen ogen te zien. De bouw van een dergelijk instru-

ment kostte volgens het toenmalige prijspeil 30.000 tot 36.000 euro. Waller

werkte daarom bij terugkomst in Nederland het idee uit om een stichting in het

leven te roepen om ook hier een elektronenmicroscoop te laten bouwen en

exploiteren. Onafhankelijk van Wallers initiatief startte J.B. Le Poole tegelijkertijd

– onbekend met het Berlijnse bezoek – afstudeerwerk aan de TH naar de elektro-

nenmicroscopie. Le Poole voltooide zijn eerste microscoop in 1941. 

In 1943 leidde dit alles tot de oprichting van het elektronenmicroscopisch in sti -

tuut, dat na enkele jaren organisatorisch werd geïntegreerd in de TPD. Naast

Wallers Gist- en Spiritusfabriek namen ook Philips, chocoladefabriek Van Houten,

de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) en Heineken aan de stichting deel. Elk bedrijf

doneerde circa 1400 euro per jaar. In het najaar van 1944 trad Unilever eveneens

toe. Le Poole – inmiddels afgestudeerd – kreeg de technische leiding van het 

in stituut. De wetenschappelijke leiding kwam te liggen bij Dorgelo en Kluyver. 

De eerste jaren verrichtte het instituut onder andere onderzoek naar klei, pig-

menten, metalen, gist en verf. In de jaren vijftig maakten ook ziekenhuizen 

en de zuivelindustrie gebruik van de aanwezige apparatuur. 

De elektronenmicroscoop was een zelfbouwapparaat, waarvan de kwaliteit zo

goed was dat in de zomer van 1945 ook de Londense BPM (tegenwoordig Shell)

toetrad tot de stichting. Tussen 1943 en 1948 werd een 400 kV hoogspannings-

microscoop bij Philips geconstrueerd, waarna het apparaat naar Delft kwam. De

constructie van deze microscoop was de opmaat tot het bouwen van dergelijke

8  Gebaseerd op Jaarverslagen

TPD en op Centrale Organisatie

TNO, De Technisch Physische

Dienst TNO-TH, Delft, 1966 en  

op Schootbrugge, G.A. van de, 

50 jaar TPD. Een halve eeuw

natuurkunde voor de praktijk,

Delft, 1991, 35-41.

9 Jaarverslag TPD 1964, 9.
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instrumenten voor derden door medewerkers in Delft. Zo werden er in de jaren

vijftig in opdracht zes apparaten vervaardigd. Op aangeven van de TPD besloot

Philips in 1946, na de nodige aarzelingen, tot introductie van de elektronen -

microscoop voor de commerciële markt.8 De TPD werkte samen met Philips en

later ook met andere bedrijven die elektronenmicroscopen wilden bouwen en ze

construeerde deze instrumenten ook zelf. Met de bij de TPD aanwezige elektro-

nenmicroscopen werd onder andere onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling

van nieuwe materialen als plastics. Vanaf de jaren zestig werden dergelijke

instrumenten bovendien gebruikt om materialen te bewerken.9

Instrumentenbouw 
Een andere afdeling van de TPD had warmte als thematiek. Deze afdeling 

verrichtte metingen, ijkte thermometers en weerstanden en adviseerde bij

nieuwbouwprojecten. Daarnaast deed de TPD onderzoek naar glas en later ook

keramiek. De hieraan gewijde groep, die in het begin van de jaren vijftig werd

opgericht, was een unicum voor de organisatie aangezien ze geen leerstoel in

Delft als basis had. Een groot deel van dit onderzoek voerde de TPD uit in

opdracht van de glasindustrie, waarvoor ze onder meer nieuw verpakkings -

materiaal voor de levensmiddelensector ontwikkelde.

In 1955 werd een afdeling Instrumentatie opgericht – nadat een eerdere afdeling

Electronica naar het TNO Instituut voor Werktuigbouwkundige Constructies was

verhuisd. In de volgende decennia zou de afdeling Instrumentatie uitgroeien tot

een van de grootste afdelingen van de TPD. Ze hield zich aanvankelijk bezig met

het ontwikkelen van analoge rekenmachines en elektronische meetinstrumenten.

Aan de oprichting van de afdeling ging overleg met Rijkswaterstaat vooraf.

Rijkswaterstaat was de voornaamste opdrachtgever van de afdeling, hoewel de

voor deze dienst ontwikkelde technieken later ook andere toepassingen kregen.

De instrumenten die de TPD voor Rijkswaterstaat ontwikkelde, werden onder

andere gebruikt voor het herstelwerk na de watersnoodramp van 1953 en het

Deltaplan dat Rijkswaterstaat in 1955 lanceerde voor de structurele verbetering

van de verdediging tegen het water. De dienst ontwikkelde onder andere golven-

en getijdenmeters, stromingsmeters en zoutmeters. De TPD verleende tevens

haar diensten bij het afsluiten van verscheidene zeegaten.10 Tot ver in de jaren

tachtig zou Rijkswaterstaat een belangrijke opdrachtgever van de TPD zijn.11

Een afdeling als die van Landmeetkunde bleek geen blijver, maar de activiteiten

op het gebied van elektronenmicroscopen, röntgen, geluid, glas en warmte

vormden in de jaren vijftig, zestig en zeventig constanten in het programma van

de TPD. Naast deze op disciplinaire basis georganiseerde groepen kende de TPD

een omvangrijke afdeling Instrumentenbouw en een constructiewerkplaats. Met

al deze activiteiten zette de TPD in 1960 tegen de 700.000 euro om. De staf telde

in dat jaar bijna honderd mensen.12

Tijdens de economische voorspoed van de gouden jaren zestig groeide het aantal

personeelsleden van de organisatie snel. In dit decennium verdubbelde de



omvang van de staf. In 1970 werkten er bij de TPD ruim 200 mensen. De omzet

van de organisatie was in hetzelfde tijdvak meer dan vervijfvoudigd, tot iets

minder dan vier miljoen euro in 1970.13 De groei werd deels gerealiseerd in de

bestaande aandachtsgebieden. Zo ging de afdeling Optiek ook over op het ont-

wikkelen van apparatuur voor de inspectie van spoorrails en bovenleiding voor

de Nederlandse Spoorwegen en verrichtte ze detectiewerk voor de Rotterdamse

metro. Daarnaast kwamen ook nieuwe gebieden op, zoals opdrachten om instru-

menten voor de ruimtevaart te ontwikkelen.  

Vanaf het moment dat in 1964, zeven jaar na de lancering van de Spoetnik door

de Sovjet-Unie, een Europees ruimtevaartprogramma startte, speelde ook de TPD

hier een rol in. De toenmalige directeur van het Utrechtse Laboratorium voor

Ruimtevaartonderzoek (het latere SRON), C. de Jager, startte samen met de TPD

een onderzoeksproject voor een UV-sterspectrometer voor astronomische obser-

vaties van sterren vanuit de ruimte.14 Een sterspectrometer stelt astronomen in

staat sterlicht uiteen te rafelen in verschillende golflengten. Zo’n spectrum

bestrijkt licht met golflengten van ultraviolet tot in het verre infrarood. In de

wandeling worden dergelijke instrumenten vaak sensoren genoemd. De con-

structie van de UV-spectrometer bleek een lastige klus, die maar liefst acht jaar

duurde. In 1972 werd dit door de TPD gebouwde instrument gelanceerd op de

eerste grote Europese kunstmaan.15 De jaren erna zou de TPD een grote verschei-

denheid aan ruimtevaartinstrumenten construeren. Aanvankelijk hield het insti-

tuut zich louter bezig met instrumenten voor astronomisch wetenschappelijk

ruimteonderzoek, later ook voor aardobservatie en klimaatonderzoek.

De start van de ruimtevaartactiviteiten compenseerde het geleidelijk teruglopen

van de omvang van het werk aan elektronenmicroscopen. In het begin van de

jaren zeventig bouwde de TPD een laatste groot exemplaar: een 1MV hoog -

spanning elektronenmicroscoop (de HOSPAMI). Deze werd opgesteld bij het TNO

Materiaalinstituut in Apeldoorn. Begin jaren tachtig was de vraag naar verdere

ontwikkeling van nieuwe elektronenoptische instrumenten zo klein geworden

dat de TPD de hieraan gewijde afdeling ophief.16 Het stopzetten van het

Nederlandse kernenergieprogramma in deze periode speelde hier ook een rol in.

De vraag naar speciaal ontwikkelde röntgenapparaten voor de inspectie van 

lassen in warmtewisselaars viel hiermee weg.17

In 1980 werkten er 283 personen bij de TPD. De groei van het aantal personeels-

leden was gepaard gegaan met het clusteren van onderzoekers in grotere een -

heden. De instelling kende in 1980 vijf hoofdafdelingen: 1. Geluid, 2. Warmte, 

13 Jaarverslag TPD. 1970, 7/8.

14 Jaarverslag TPD, 1964, 13.

15 Schootbrugge, G.A. van de,

50 jaar TPD. Een halve eeuw

natuurkunde voor de praktijk, Delft,

1991, 56; Hammerschlag, A.,

‘TPD-activiteiten ten behoeve van

ruimteonderzoek en ruimtevaart’,

in: Jaarverslag Technisch

Physische Dienst TNO-TH, 1981,

70-72 en mondelinge mede -

delingen aan de auteur van 

Kees de Boom, Delft, 13 april

2007.

16 Mondelinge mededeling aan

de auteur van Peter van Zuylen,

Zeist, 3 mei 2007 en op

Jaarverslag TPD, 1981. 
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n Bij de nieuwste generatie productiemachines van chips wordt voor het belichten van de

steeds smallere etslijnen gebruik gemaakt van extreem ultraviolette straling met een golflengte

van 13,5 nm (1 nm=1 miljardste meter). Die straling moet wel gebundeld blijven. Om het

'weglekken' van deze straling te onderzoeken heeft TNO Industrie en Techniek een onderzoeks-

unit gebouwd, die de meest uitgebreide onderzoeksfaciliteit ter wereld op dit terrein is.



3. Optiek, ruimteonderzoek en mechanische constructie, 4. Instrumentatie, 

5. Röntgen en Glas / Keramiek.18 De groepen Geluid, Optiek en Instrumentatie

omvatten elk ongeveer zestig medewerkers. De groepen Warmte en Glas waren

met respectievelijk 29 en 15 onderzoekers in hun gelederen beduidend kleiner.19

De TPD was vooral ook een plek waar instrumenten werden ontwikkeld, ont -

worpen en gebouwd. Tot ver in de jaren negentig beschikte de dienst over een

omvangrijke afdeling Instrumentenbouw. 

Het overgrote deel van de inkomsten van de TPD was afkomstig uit contract -

onderzoek. In 1950 besloegen de inkomsten uit opdrachten al 60% van de 

begroting. In 1960 was dit 65% en in 1965 72%. Tot in het begin van de jaren

tachtig zou de verhouding tussen opdrachtwerk en subsidies ongeveer hetzelfde

blijven, daarna zouden de inkomsten uit opdrachtwerk verder stijgen. In de jaren

negentig was de vuistregel bij het opstellen van onderzoeksplannen dat 80% van

de omzet van de TPD door opdrachten gerealiseerd diende te worden en 20% uit

subsidies mocht bestaan.

De financiële steun van de TH Delft voor de TPD was relatief bescheiden, al nam

de omvang ervan in de loop der tijd toe. In 1960 droeg de Hogeschool circa

45.000 euro aan de TPD bij, in 1965 was dit 160.000 euro. De bijdragen van de

Centrale Organisatie van TNO aan de TPD hadden ongeveer dezelfde omvang. 

De groeiende stroom subsidie was bedoeld om het zogeheten ‘vrij speurwerk’ te

ondersteunen, onderzoek dat de kennis van de instelling op peil moest houden

en vooruit moest lopen op verwacht toekomstig werk. Iedere groep verrichtte

dergelijk speurwerk in principe zelf. Om dergelijke inspanningen in goede banen

te leiden, ontwikkelde de TPD in de jaren tachtig en negentig een plannings -

methodiek die resulteerde in meerjarige speurwerkplannen. De Wetenschappelijke

Raad van de TPD, waarin alle Delftse hoogleraren van de afdeling Technische

Natuurkunde zitting hadden, adviseerde hierbij. 

SCIAMACHY
Zoals gezegd, startte de TPD in het midden van de jaren zestig met instrumenta-

tie voor ruimtevaartdoeleinden. De opkomst van de satellieten zorgde ervoor dat

er vraag ontstond naar toegesneden meet- en regeltechniek. De TPD profileerde

zich op dit gebied met het ontwikkelen van sensoren voor wetenschappelijk

onderzoek aan sterren, voor atmosfeeronderzoek en voor de standregeling van

satellieten in de ruimte.20 De ontwikkeling van dergelijke instrumenten vond

plaats in grote projecten waarbij de TPD samenwerkte met uiteenlopende onder-

zoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Het Nederlands Instituut voor

Vliegtuig- en Ruimtevaartontwikkeling (NIVR), dat de ruimtevaartbudgetten voor

de Nederlandse regering beheerde, was voor de TPD een belangrijk kanaal om

dergelijk onderzoek te verwerven, naast de in deze jaren tot stand gekomen

Europese ruimtevaartorganisatie ESA. 

De toenemende belangstelling voor de CO2-uitstoot aan het eind van de jaren

tachtig en de grote angst voor de aantasting van de ozonlaag bleken een goede

17 Mondelinge mededeling aan

de auteur van Peter van Zuylen,

Zeist, 3 mei 2007 en informatie

van Kees Luijpen, TNO, Delft. 

18 Werkplan TPD, 1977.

19 Jaarverslag TPD, 1981, 8.

20 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Kees de

Boom, Delft, 13 april 2007. 
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voedingsbodem voor uitbreiding van het ruimtevaartprogramma. In navolging

van Amerikaanse initiatieven werden er in de tweede helft van de jaren tachtig

plannen gemaakt om meetinstrumenten in een baan om de aarde te brengen om

zo veranderingen in de atmosfeer vast te leggen. Het eerst gebeurde dit in het

kader van het zogeheten GOME (Global Ozone Monitoring Experiment) program-

ma.21 De TPD verzorgde het conceptuele ontwerp van dit instrument. Het 

bouwen ervan gebeurde in Italië. In 1995 werd het door ESA vanuit Frans Guyana

gelanceerd op de satelliet ERS-2. GOME was het eerste instrument voor atmos-

feer- en milieuonderzoek per satelliet waaraan TNO TPD heeft meegewerkt. 

SCIAMACHY was een meer ambitieuze stap. 

De rol van TNO TPD was een uitvloeisel van de wens van de Nederlandse politiek

om de milieuproblematiek internationaal groot op de agenda te zetten. De waar-

nemingsmogelijkheden en het bereik van de SCIAMACHY (SCanning Imaging

Absorption spectroMeter for Atmospheric CartograpHY) moest groter zijn dan

van GOME. SCIAMACHY was bedoeld om de samenstelling van gassen in tropo-

en stratosfeer in kaart te brengen om zo de luchtverontreiniging te duiden.22 De

metingen zouden in een golflengtebereik van 240 tot 2400 nm plaatsvinden. Het

initiatief voor dit instrument was afkomstig van de Nederlandse chemicus Paul

Crutzen, indertijd hoofd van de klimatologische afdeling van het Max Planck

Instituut in Mainz.23 Crutzen zou later (in 1995) de Nobelprijs ontvangen voor

zijn chemisch en klimatologisch onderzoek. Gezien de verwachte looptijd van

het project van zo’n twintig jaar, belastte uiteindelijk een jongere medewerker

van Crutzen, J.P. Burrows, zich met de uitvoering. Vanuit Bremen, waar hij hoog-

leraar werd, zou Burrows gedurende het hele project de drijvende kracht achter

het programma blijven, van de beginfase van het ontwerp van het instrument in

1990 tot aan het verwerken van de binnenkomende gegevens nu. 

Burrows legde contact met het hoofd Ruimtevaart van TNO TPD voor het ont-

werp van een dergelijk instrument. TPD’ers van de afdeling Optiek togen hierop

naar Mainz. Afgesproken werd dat TNO TPD het optische deel van het instru-

ment zou ontwerpen en de Stichting Ruimtevaart Onderzoek Nederland (SRON,

met vestigingen in Utrecht en Groningen) de detectoren met de bijbehorende

elektronica zou verzorgen. Fokker werd verantwoordelijk voor het totale sys-

teemoverzicht en voor de thermische huishouding en controle van het instru-

ment. Het Duitse Dornier nam onder meer het ontwerp van de scanspiegels voor

zijn rekening en de elektronica voor de dataverwerking. Ook de verwerking van

de klimatologische gegevens kwam in Duitse handen. Op deze manier was het

mogelijk om de beide financiers van het programma in Nederland en Duitsland

tevreden te stellen. De regeling kwam tot stand in overleg tussen de Nederlandse

en Duitse ruimtevaartorganisaties. Het instrument zou een plaats moeten krijgen

op de door de European Space Agency (ESA) te lanceren satelliet Envisat, waar-

van de lancering voorzien was voor 2000. 

Het ontwerp van het concept van het complexe apparaat vergde twee jaar.

Tijdens vergaderingen van Burrows en zijn team en vertegenwoordigers van TNO

TPD en SRON werd het door de Duitse klimatologen opgestelde programma van

21 ‘GOME: ozon-metingen op

hoog niveau’, in: TNO Magazine

TW Toegepaste wetenschap, 

juni 1995, nummer 3, 8-9 en

‘Ozonlaag aan de monitor’, in:

Sterke staaltjes. Vijftig voorbeelden

van vernieuwing uit de wereld 

van TNO, Delft, 1997

22 Kamp, A., M. Dobber en 

R. van der Linden, ‘Sciamachy

Ready for Launch’, paper gepre-

senteerd op de 50th International 

Astronautical Congress, 4-8 Oct.

1999, Amsterdam.

23 ‘Unieke kennis TNO helpt

onderzoek Ozonlaag’, in: TNO

Magazine, december 2005, 6.
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eisen vertaald in een realiseerbaar en betaalbaar instrument. Om de discussies te

verduidelijken en de gevolgen van bepaalde keuzen zichtbaar te maken, tekende

optisch ontwerper Huib Visser van de TPD het ene na het andere ontwerp, dat

door zijn collega’s steeds weer werd uitgewerkt. Uiteindelijk zou de vergadering

het om en nabij twintigste ontwerp van zijn hand accepteren. Lang waren het

golflengtebereik en het aantal detectoren dat het instrument zou moeten hebben

een struikelpunt. De beperkingen van de op de satelliet beschikbare ruimte en de

voorhanden zijnde financiën zorgden ervoor dat er geen twee aparte instrumen-

ten geplaatst konden worden. Het oorspronkelijke idee was dat het ene instru-

ment naar beneden zou kijken en het andere schuin naar voren richting de 

horizon.24 In plaats daarvan werd besloten het instrument uit te rusten met twee

scanspiegels. ‘Ik kan me goed voorstellen dat wetenschappers niet in eerste

instantie met praktische randvoorwaarden bezig zijn en vooral hun eigen eisen

in de gaten houden’, stelt Visser achteraf. In zijn discussies met hen zwakte hij

soms hun eisen af, of wees hij ze juist op technische mogelijkheden die ze over

het hoofd gezien hadden.25

De daadwerkelijke bouw van het instrument startte in 1995. Met zijn spiegels,

detectoren en andere elektronica was het een complex geheel. De organisatie 

van het project was eveneens ingewikkeld door het grote aantal betrokken

instel lingen en bedrijven in Nederland, Duitsland en België. Op instigatie van 

de Nederlandse overheid kreeg Fokker Space and Systems als Nederlandse hoofd -

aannemer de regie van de bouw van het Nederlandse aandeel in handen. De 

onderneming had bij eerdere Europese satellietprojecten al ervaring opgedaan

met system engineering.26 

Fokker kreeg de taak om de werkzaamheden van TNO TPD, SRON en Dornier in

goede banen te leiden en de engineering van de assemblage van de door de

afzonderlijke partners vervaardigde onderdelen tot een compleet instrument te

verzorgen, evenals de cooling en bekabeling. Hoewel Fokker de formele regie

had, werd de constructie van het instrument gezamenlijk door medewerkers van

TNO TPD, SRON en Fokker uitgevoerd vanuit het gebouw van TNO TPD aan de

Stieltjesweg. Zo kon gebruik worden gemaakt van de faciliteiten die de TPD in de

loop der tijd op ruimtevaartgebied had opgebouwd en was frequent tussentijds

overleg mogelijk. Ook in België en Duitsland werkten op dat moment teams aan

onderdelen van het instrument. Op het hoogtepunt waren er in totaal zo’n 200

mensen bij de constructie betrokken. 

Het SCIAMACHY-project bezorgde de TPD een substantiële omzetstijging. In 1994

en 1995 werd het leeuwendeel van het werk voor de industriële sector in dit 

project gerealiseerd. Alleen al in 1994 leverde SCIAMACHY de TPD bijna 4,5 miljoen

euro aan omzet op (op een totaal van bijna 37 miljoen).27

Het totale apparaat, met ook de Duitse inbreng, werd bij Fokker op Schiphol in

elkaar gezet en in een ruimte-simulatiekamer getest en gekalibreerd. Ondanks de

regierol van Fokker, gebeurde de kalibratie (het ijken) van het instrument door

TNO TPD. Fokker beschikte niet over voldoende ervaring om een dergelijk com-

plex proces met simulatiemodellen uit te voeren.28 Uiteindelijk werd het 45 miljoen

24 Mondelinge mededeling van

Johan de Vries aan de auteur,

Leiden, juni 2007.

25 Mondelinge mededelingen

van Huib Visser aan de auteur,

Delft, juni 2007.

26 Mondelinge mededelingen

van Trevor Watts, Leiden, 

juni 2007 aan de auteur.

27 TPD Middellange termijn

planning 1996-2000, 22.

28 Mondelinge mededelingen

van Trevor Watts, Leiden, 

juni 2007 aan de auteur.
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euro kostende SCIAMACHY als onderdeel van de ‘milieu’satelliet Envisat in maart

2002 succesvol gelanceerd met een Ariane 5-raket.29

Al in 1993, nog voor de lancering van SCIAMACHY, waren TNO, SRON en Fokker

Space and Systems met een voorstudie voor OMI (Ozone Monitoring Instrument)

gestart. In 1994 raakte ook het KNMI hierbij betrokken. De ontwikkeling van dit

instrument was een Nederlands initiatief en werd uitgevoerd in samenwerking

met Finland. Het KNMI zorgde voor de wetenschappelijke onderbouwing. In 2005

werd het instrument gelanceerd. Onderhandelingen met ESA over plaatsing op

een Europese satelliet mislukten door oppositie van Italië, waar het concur -

rerende GOME-2 instrument in elkaar werd gezet. Om deze reden is OMI op een

Amerikaanse satelliet geplaatst en in Californië gelanceerd.

GOME-1, SCIAMACHY, OMI en GOME-2 verzorgen op dit moment de metingen

voor het programma over klimaatbeheersing van de Verenigde Naties. 

De diverse instrumenten vliegen op een hoogte van zo’n 800 kilometer in een

noord-zuidbaan over beide polen. OMI meet de ozonlaag en de luchtkwaliteit,

terwijl Sciamachy ook metingen verricht naar de concentraties kooldioxide,

methaan en koolmonoxide – de belangrijkste gassen die verantwoordelijk zijn

voor het broeikaseffect.30 De Amerikaanse instrumenten die in de jaren tachtig en

negentig dergelijk onderzoek deden, waren allemaal verouderd en aangetast

door de kosmische straling.

Op dit moment is het wachten op politieke instemming voor een vervolgproject

dat het mogelijk moet maken om een meetinstrument de ruimte in te sturen op

het moment dat de levensduur van SCIAMACHY en OMI is verstreken. 

Een samenwerkingsverband van TNO, SRON, KNMI en Dutch Space bereidt een

dergelijk project voorzichtig voor, naast lopend onderzoekswerk. De in ruimte-

vaartprojecten vergaarde kennis wordt nu vooral benut voor lithografisch werk

voor ASML en andere opdrachtgevers. Het grootste deel van de TNO-onderzoe-

kers van de groep Optische Instrumentatie werkt momenteel voor ASML aan

lithografische projecten. Wel gaan de activiteiten van de TPD voor het ontwik -

kelen van nieuwe instrumenten voor de toekomst en voor sensoren voor de 

commerciële markt gewoon door. 31

Halfgeleiders
Terwijl het volume aan ruimtevaartonderzoek zich op dit moment op een relatief

dieptepunt bevindt, werkt het leeuwendeel van de onderzoekers van de groep

Optische Instrumentatie sinds het einde van de jaren negentig in lithografische

29 ‘Europese ruimtevaart houdt

even de adem in’, in NRC-

Handelsblad, 1 maart 2002.

30 ‘Satellietinstrument

Sciamachy meet luchtver -

ontreiniging’, KNMI-website

(geraadpleegd 22 juni 2007);

‘Eerste animaties broeikasgassen

met gegevens van Envisator -

sensor Sciamachy’, ESA-website

geraadpleegd 22 juni 2007).

31 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Kees de

Boom, Delft, april 2007 en 

Huib Visser, Delft, juni 2007.
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verzorgen de metingen voor het programma over
klimaatbeheersing van de Verenigde Naties.  



projecten. De in de introductie van dit hoofdstuk genoemde reiniging van de

coatings zijn een voorbeeld van dergelijk werk.32

De opdrachtenstroom voor de halfgeleiderindustrie is van relatief recente datum.

Ondanks dat er in Nederland al sinds de tweede helft van de jaren zestig chips

worden gemaakt en de Nederlandse producent van steppers (chipsproductie -

apparatuur) ASML in Veldhoven zijn werkzaamheden al in 1984 startte, raakte 

de TPD pas in de tweede helft van de jaren negentig betrokken bij de half -

geleider industrie en begon ze onderzoek voor ASML uit te voeren. 

De werkzaamheden van TNO voor ASML kwamen rechtstreeks voort uit het 

ruimtevaartonderzoek. Met de groei van het ruimtevaartprogramma en het 

toenemende aantal mensen dat hierin werkte, nam echter ook de kwetsbaarheid

toe. Om de opdrachtenportefeuille meer te spreiden, verkenden de toenmalige

hoofden Ruimtevaart en Optische Instrumentatie halverwege de jaren negentig

nieuwe werkterreinen. ASML, met zijn omvangrijke R&D-inspanningen voor de

ontwikkeling van nieuwe waferscanners en bestaande traditie van uitbesteding

van R&D, leek een goede bron voor opdrachten in de sfeer van optische 

instrumentatie. Ook voor ASML was optiek een basistechnologie. De door ASML

gemaakte steppers projecteren bij wijze van spreken een dia met het chip -

ontwerp met behulp van een lenzenstelsel sterk verkleind op een siliciumplak. 

Via via kreeg het hoofd Optische Instrumentatie contact met Martin van den

Brink, directeur Technologie van ASML. Van den Brink was zeer onder de indruk

van de bij ruimtevaartprojecten opgebouwde kennis en vaardigheden. Hij zag

mogelijkheden om deze ook in de halfgeleiderindustrie toe te passen.

ASML heeft de politiek om ongeveer een derde van de eigen R&D-activiteiten uit

te besteden. Ter vergelijking: van de totale productie van een stepper besteedde

ASML 90% uit. In het R&D- netwerk van ASML is Philips zeer sterk vertegenwoor-

digd, wat goed te begrijpen is gezien de ontstaansgeschiedenis van ASML als

voormalige Philips-dochter. ASML vroeg TNO een verkenning uit te voeren naar

de richting die de halfgeleiderindustrie zou inslaan bij haar pogingen om de lijn-

breedte van de transistoren verder te verkleinen en daarmee de snelheid van de

microprocessoren verder te verhogen. Het probleem was dat hiervoor een totaal

nieuwe architectuur van de machines nodig was, omdat de bestaande lithografie,

die werkt met een golflengte van 193 nm, niet nog kleinere lijnbreedtes kan

maken.

Op dat moment konden ASML en de andere halfgeleiderbedrijven kiezen uit het

ontwikkelen van nieuwe steppers op basis van EUV(Extreme Ultraviolet)-projectie

of met elektronen of met ionen. Elk van de trajecten zou ontwikkelingskosten

32 Gebaseerd op mondelinge

mededelingen van Patrick de

Jager aan de auteur, Delft, 

maart en april 2007.
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n Het hart van menig extreem nauwkeurig, optisch instrument wordt gevormd door optische

componenten zoals lenzen, spiegels en prisma’s. Belangrijk is dat deze componenten gedu-

rende de meting tot op nanometers niet van positie veranderen. TNO Industrie en Techniek

heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en de Hoge school van

Utrecht technieken ontwikkeld die én heel nauwkeurig én heel stabiel zijn.



van meer dan een miljard euro’s vergen. Om zich de ontwikkeling van een dood-

lopende technologie te besparen, vroeg ASML aan TNO een toekomstverkenning

uit te voeren naar de verwachte ontwikkelingen. De groep Optica met zijn net-

werk in de belendende vertrekken van Technische Natuurkunde was voor ASML

een goede bron om dergelijke kennis over fundamentele optische verschijnselen

te mobiliseren. De studie was de opmaat voor een doorlopende reeks onderzoe-

ken die de TNO-groep de jaren erna voor ASML zou uitvoeren.33

Op basis van de studie van TNO en de discussies op de SEMICON-bijeenkomsten

in de Verenigde Staten, waar de gezamenlijke halfgeleiderindustrie zich over de

verwachte ontwikkelingen boog, besloot ASML tot de ontwikkeling van steppers

op EUV-basis. In 1996 startte ASML met de ontwikkeling van dergelijke steppers. 

Ondanks de ruime ervaring van de TPD op het gebied van optische instrumen -

tatie verstrekte ASML het instituut juist opdrachten op andere terreinen. De 

optica die de TPD voor de ruimtevaartsector ontwikkelde, was een totaal andere

dan die welke de halfgeleiderindustrie toepaste. De optiek van een waferstepper

is heel anders dan die van een spectrometer. Zo speelde bijvoorbeeld gewicht in

de ruimtevaart een grote rol. In de ruimtevaart is een kilo bijzonder duur, maar

voor een stepper maakt het niet veel uit of deze nu 20 of 25 ton weegt. Dat

ASML geen beroep deed op de kennis van de TPD op het gebied van optische

instrumentatie had desalniettemin een andere achtergrond. ASML beschikte al

over dergelijke kennis via huisleverancier Zeiss (Beieren), terwijl Philips en een

aantal fijnmechanische bedrijven in Zuidoost-Brabant het ontwikkelingswerk in

de mechanische sfeer verzorgden. 

ASML wees de TPD meer ‘perifeer’ onderzoek toe. Het bedrijf vroeg de TPD de

‘contaminatie control‘ van de afzonderlijke onderdelen van het nieuwe apparaat

met de sensoren te verzorgen. ASML speelde verder in op de bij de TNO TPD aan-

wezige ervaring en kennis op het gebied van system engineering opgedaan in de

ruimtevaart. Dat TNO TPD kort tevoren een aantal werknemers van Fokker Space

and Systems met dergelijke deskundigheid in dienst had genomen, was een

gelukkig toeval. 

Een groep van maar liefst zeventig TNO-onderzoekers hield zich aan het eind van

de jaren negentig bezig met het ontwikkelen van een level-sensor-module. De

levelsensor meet op nanometerniveau de afstand tot de siliciumplak zodat er kan

worden scherpgesteld voordat de belichting plaatsvindt. Mocht de positionering

niet goed zijn, dan maakt de levelsensor het mogelijk om tijdens het productie-

proces te corrigeren.

Van groot belang voor ASML was dat de TNO’ers in de ruimtevaart ervaring 

hadden opgebouwd met het werken in vacuüm. De golflengte van het in de 

EUV-methode toegepaste licht was dusdanig kort dat ze door elke materie die ze

tegenkwam geabsorbeerd zou worden. Daarom stapten de onderzoekers over op

de ontwikkeling van lenzen op spiegels en werkten ze de gedachte uit om de

hele machine vacuüm te pompen.34

Het werken in vacuüm bleek echter onverwachte problemen met zich mee te

brengen. Het gebruikte EUV-type licht bleek zo agressief te zijn dat de gebruikte

33 Mondelinge mededelingen

van Jaap Burghoorn aan de

auteur, Veldhoven, juni 2007.

34 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Peter van

Zuylen, Zeist, april 2007 

en Patrick de Jager, Delft, 

april 2007. ‘TNO adviseert 

ASM Lithography. Chips steeds 

kleiner, technische problemen

steeds groter’, in: TNO magazine, 

september 1998, 26.
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spiegels beschadigd raakten, waardoor ze al snel niet goed meer reflecteerden. 

Uit TNO-onderzoek bleek de verontreiniging vooral afkomstig te zijn van de foto-

lak, de polymeer, aangebracht op de wafers. De TNO’ers deden daarop onderzoek

naar manieren om een dergelijke verontreiniging te voorkomen om zo de levens-

duur van de machine te verlengen. Gezien de vereiste nauwkeurigheid van het

productieproces, is het voorkomen van een dergelijke verontreiniging essentieel.

Een gelukkige bijkomstigheid was de versterking van de groep Optische

Instrumentatie in deze periode door een aantal chemisch onderzoekers afkomstig

van het TNO Instituut voor Reinigingstechnieken.35 De aanwas verbreedde de

wetenschappelijke basis van de groep. 

De onderzoekers probeerden methoden uit om ervoor te zorgen dat losse deeltjes

niet op de te belichten wafer zouden terechtkomen, waarbij effecten van moge -

lijke ingrepen op andere onderdelen van het functioneren van de machine werden

meegewogen. De oplossing werd gezocht in het toevoegen van verschillende

gassen op bepaalde momenten in de machines en het verbeteren van de coatings

op de spiegels. Bij het uitwerken van deze oplossingen speelden simulaties van

verwachte ontwikkelingen een belangrijke rol.36

De verschillende projecten maken duidelijk hoezeer de samenwerking tussen

ASML en TNO zich had ontwikkeld sinds het beperkte project naar de mogelijke

ontwikkelingstrajecten voor de halfgeleiderindustrie enkele jaren tevoren. TNO

werkt momenteel aan meerdere projecten voor ASML tegelijk. 

ASML heeft tot op heden twee machines op EUV-basis afgeleverd (in 2006). Een

ervan staat bij de onderzoeksorganisatie IMEC in Leuven opgesteld. De andere

staat in Albany, New York. Oppervlakkig gezien lijkt hiermee de oorspronkelijke

planning uit 1997 min of meer waargemaakt. Anders dan eerder verwacht, is

ASML tot nu toe echter niet overgegaan tot serieproductie van deze machines.

De geproduceerde machines zijn prototypen met een veel hogere resolutie dan

eerder voorzien.37 ASML verwacht op dit moment de techniek over een jaar of 

vijf alsnog breed toe te kunnen passen. 

Anders dan in 1996 en 1997 was voorzien, heeft de ontwikkeling van steppers

zich sindsdien vooral op het terrein van vloeistofmachines bewogen. Enkele jaren

na de start van de EUV-ontwikkeling besloot de internationale halfgeleider -

gemeenschap de hoop te vestigen op de immersie-lithografie, waarbij de 

resolutie verbeterd wordt door toepassing van een vloeistof tussen de lens en 

het substraat. Aanvankelijk was de gedachte dat deze techniek slechts voor een

relatief korte periode als tussentechniek zou dienen – op het moment van 

schrijven is het echter nog steeds de hoofdstroming.38 Ook bij het ontwik -

kelingswerk van machines op deze basis schakelde ASML TNO in.

Voor ASML heeft het grote voordelen om TNO bij de ontwikkeling van haar

machines te betrekken. Op deze manier is de onderneming in staat om een

beroep te doen op gespecialiseerde technici waarover ze zelf niet beschikt – en

niet in dienst wil nemen gezien de vele economische en technologische onzeker-

heden bij de ontwikkeling van wafersteppers. De geografische nabijheid van TNO

35 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Ton Bastein,

april 2007, Eindhoven en Jaap

Burghoorn, Veldhoven, juni 2007

36 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Patrick de

Jager, april 2007.

37 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Patrick de

Jager, april 2007, Eindhoven en 

Jaap Burghoorn, Veldhoven, 

juni 2007.

38 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Jaap

Burghoorn, Veldhoven, juni 2007.
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is voor ASML een pré –onder meer ook omdat de assemblage van de ongeveer

200 machines die ASML jaarlijks verkoopt ondanks de wereldwijde afzet nog

steeds in Veldhoven plaatsvindt.39

ASML is voor TNO Industrie en Techniek met kop en schouders de belangrijkste

klant geworden. Ze beschouwt TNO als een strategische partner voor de ontwik-

keling van nieuwe typen steppers. 

Veelzijdig
In de ruimtevaartsector profileerden de betrokken onderzoekers van TNO TPD

zich vooral met de opgebouwde unieke kennis en vaardigheden op het gebied

van sensoren. Dat TNO bij een ruimtevaartproject als Sciamachy een grote rol

kon spelen, is behalve op de eerder opgebouwde kennis vooral ook terug te 

voeren op de manier waarop de Nederlandse overheid de financiën van dergelijk

onderzoek regelt en dergelijke projecten worden georganiseerd in het samenspel

van de Nederlandse en Europese ruimtevaartwereld. Qua volume groeide het

ruimtevaartonderzoek in deze periode uit tot voor de TPD belangrijk werk. De

besluitvorming maakt de continuïteit van dergelijk werk op de langere termijn

echter onzeker.

Voor ASML was de samenwerking met TNO een manier om op relatief eenvoudige

manier de noodzakelijke kennis te verwerven om de voor nieuwe typen steppers

benodigde technologie te kunnen toepassen. Het type onderzoek dat TNO voor

ASML uitvoerde, was veel veelzijdiger dan de organisatie eerder voor de ruimte-

vaartsector had verricht. In opdracht van ASML hield TNO zich bezig met het 

testen en bouwen van onderdelen van instrumenten en andere apparaten, maar

ook met modelmatig werk en simulatie. 

Beide casussen tonen een combinatie van werken in opdracht en speurwerk dat

gefinancierd is uit andere bronnen, een combinatie die TNO in staat stelt onder-

zoekslijnen voort te zetten op het moment dat de markt niet om dergelijke kennis

vraagt. In beide gevallen betrof het werk van de TPD het bouwen van hoogwaar-

dige instrumenten, waarvoor gespecialiseerde kennis en vaardigheden vereist

waren. Het kapitaal van de onderzoeksinstelling zat hem in de betreffende onder-

zoekers. 

Evolutie
Terugkijkend valt op hoezeer de onderzoeksactiviteiten die nu onder het kennis-

gebied precisie mechanica en optische instrumenten bekend staan, evolutionair

tot stand kwamen. De samenwerkingsverbanden rond dit type onderzoek zijn

voortgekomen uit in het verleden ontplooide activiteiten. Bovendien zijn spron-

gen in kennis en radicale breuken in de relevante vakgebieden zeldzaam. Het

grootste deel van de technische ontwikkeling vond geleidelijk plaats. Hetzelfde

kan worden gezegd van de samenwerking van de betrokken TNO’ers met hun

partners.

Ook de omgang met opdrachtgevers grijpt terug op de eerdere praktijk. De 

activiteiten komen tot stand in hetzelfde type samenspel van de overheid, 

door de overheid gefinancierde instellingen en het bedrijfsleven dat ook in het

39 Mondelinge mededelingen

aan de auteur van Jaap

Burghoorn, Veldhoven, juni 2007
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verleden de koers van het vakgebied bepaalde. Je zou kunnen stellen dat de 

activiteiten van de TPD in dit opzicht voorop liepen. TNO Industrie en Techniek

opereert tegenwoordig ook zo. 

Contacten met klanten werden decennialang vooral verzorgd door de betreffende

onderzoekers en projectleiders. Het instituut kenmerkte zich door een sterke

gerichtheid om de technologische kennis en vaardigheden toe te passen in de

context van externe partijen, variërend van universitaire instituten en andere

TNO-instellingen tot industrieën en andere bedrijven. Een groot gedeelte van de

activiteiten van de TPD was geënt op het spel van vraag en aanbod met

opdrachtgevers. De hoeveelheid speurwerk dat gebaseerd was op subsidie -

stromen, viel hierbij in het niet, al was deze wel van essentieel belang om in te

spelen op toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoekspakket kende een grote

variëteit aan klanten en typen werk. De constante in de geschiedenis is de

wetenschappelijke en technologische basis van de betrokken TNO’ers. 

Hans Buiter
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n Er hangt heel wat boven ons hoofd waarin TNO Industrie en Techniek (en haar voorlopers)

de hand heeft gehad. Tientallen satellieten hebben systemen aan boord die door TNO

Industrie en Techniek zijn ontworpen, gebouwd en getest. Steunend op een ervaring van

tientallen jaren heeft TNO Industrie en Techniek tegenwoordig een belangrijke inbreng op

het terrein van de ruimtevaarttechnologie met name wat betreft geavanceerde sensoren en
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meetinstrumenten. TNO Industrie en Techniek levert hiermee een belangrijke bijdrage aan

het Europese ruimtevaartprogramma. Zo bevat de in 2002 gelanceerde milieusatelliet

ENVISAT verschillende meetinstrumenten waarbij TNO Industrie en Techniek betrokken is.

TNO Industrie en Techniek had ook een groot aandeel in het in 2004 gelanceerde ozon-

meetinstrument OMI. 
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Mobiliteit op de 
testbank

Een botsproef is een spectaculaire, 

maar ook beangstigende ervaring.

Een auto met dummy’s, sterk op 

mensen gelijkende poppen, botst met

een snelheid van zo’n 65 kilometer 

tegen een groot betonblok ... 

1  ‘Een nagebootste klap’, in:

Crouzen, L. e.a., Sterke staaltjes.

Vijftig voorbeelden van vernieu-

wing uit de wereld van TNO, Delft

1997, 22, 23. 

Zie ook Bart Reijnen, ‘De familie

Botspop’, in: Elsevier Thema, 

april 2007, 58-61.
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... Een oorverdovende klap, het geluid van brekend glas en een stofwolk waaruit

een paar wieldoppen en een stuk van een bumper te voorschijn rinkelen. Van het

dummygezin, een grote en dikke man, zijn wat kleinere vrouw en drie kinderen

in verschillende leeftijden, komen enkele leden, ondanks de veiligheidsriemen,

onzacht met het interieur in aanraking. 

Om die dummy’s gaat het. Ze zijn namelijk volgepropt met elektronica die via

kabels informatie over de botsing doorgeven: de ‘verwondingen’ aan vooral

hoofd, knieën en armen; de krachten op nek en hoofd; de indrukking en ver -

plaatsing van vitale botten en organen. Alle gegevens worden gebruikt voor het 

simulatieprogramma van MADYMO, waarbij MADYMO staat voor Mathematisch

Dynamisch Model. De resultaten van de botsproeven worden ook gebruikt om de

rekenmodellen te valideren. 

Dit door Automotive ontwikkelde programma kan berekenen wat er tijdens een

botsing gebeurt met het menselijk lichaam, de auto en de beveiligings middelen.

Vrijwel alle grote autoproducenten passen MADYMO toe om onder meer na te

gaan of de veiligheidsriemen en airbags hoofd en lichaam goed beschermen. 

Aan de hand van de uitkomsten kan het schetsontwerp van bijvoorbeeld een

nieuw auto-ontwerp worden aangepast. Dat bespaart tijd en geld.1

MADYMO was het paradepaardje van TNO-Wegtransportmiddelen, afgekort WT

en tegenwoordig Automotive geheten.2 Elders zouden onderzoekers waarschijn-

lijk een meer pakkende of mooiere naam verzinnen voor succesvol onderzoek,

maar Nederlandse technici zijn kennelijk nuchterder. 

MADYMO is hightech-computergereedschap voor veeleisende klanten. Het is

tevens een voorbeeld van de verwetenschappelijking in het werk van Auto -

motive. Lang niet alle onderzoek heeft zich zo ontwikkeld. Het testen van 

auto-, bromfietsen- en motoronderdelen was en is nog steeds een hoofdactiviteit

van de afdeling. Maar ook het testen heeft vaak een ander karakter gekregen.

Dat roept de vraag op welk onderzoek Automotive doet en voor wie? Wie zijn 

de klanten en hoe is de relatie met hen? Wat verwachten die klanten van

Automotive?

De pioniersjaren van Wegtransport
De wereldwijde activiteiten rond MADYMO, waarover later meer, zijn ver ver -

wijderd van het bescheiden begin van Automotive, dat toen natuurlijk nog 

niet zo heette. De instelling werd eind 1947 opgericht onder de naam Instituut

voor Rijwielonderzoek. Initiatiefnemers waren onder meer het ministerie van

Economische Zaken en TNO. Het doel was steun bieden aan de ontwikkeling van

de Nederlandse rijwielindustrie. Geld kwam van fietsfabrikanten en de overheid.

Het bureau was gevestigd in het Haagse centrum, maar de proeven vonden

plaats bij het Rijksnijverheidslaboratorium in Delft. Daar werd onderzoek gedaan

aan fietsen en fietsonderdelen.3

Het eerste, uit december 1948 daterende rapport ging over ‘de principiële 

constructie van terugtrapremnaven’. Andere verslagen behandelden onder meer

de stabiliteit van de fiets en het beitsen van frames. Opdrachtgevers in de begin-

tijd waren rijwielfabrieken en de overheid. Zo werden onder andere fietsen voor

2 In deze tekst zal de onder-

zoeksgroep worden aangeduid

met de naam TNO-Wegtransport -

middelen of Automotive. Dit ter

vermijding van verwarring met

diverse andere benamingen. 

3 Een belangrijke bron bij het

schrijven van dit hoofdstuk is een

manuscript over de geschiedenis

van TNO-Wegtranportmiddelen,

dat zich bevindt bij Automotive. 

Er wordt verwezen naar Manu. 

TNO-WT. De auteurs van de ver-

schillende hoofdstukken van het

manuscript worden in de verwij-

zing genoemd. A. de Graaf, ‘Het

ontstaan van WT-TNO’, in: Manu.

TNO-WT. 
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het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger gekeurd op bruikbaarheid in de tropen.

Begin jaren vijftig bestond de staf uit negen man: een algemeen directeur, een

werktuigbouwkundig ingenieur, vier hogere en middelbare technici en drie 

administratief medewerkers. De technici hielden zich voornamelijk bezig met

kwaliteitstesten en toepassingsgericht onderzoek.

Een wat uit de toon vallende klus was de bouw in 1952 van een ‘laag gebouwd 

rijwiel’ of ‘fauteuilfiets’. De opdrachtgever was een particuliere ontwerper. 

Dit revolutionaire model met trappers aan het voorwiel, zou talloze voordelen 

hebben boven een gewone fiets. Zo kon er gemakkelijker worden op- en af -

gestapt, was de valkans kleiner en raakte de berijder minder snel vermoeid. 

Dit laatste was zeker het geval wanneer de fiets door inbouw van een hulpmotor

werd getransformeerd tot een ‘bromscooter’.4 De tegenwoordige ligfiets lijkt er

wat op. Verder dan een prototype, dat mogelijk te zien was op de Rijwiel-RAI 

van 1953, kwam het niet.

De opmars van de verbrandingsmotor 
Toch was de gemankeerde bromscooter een signaal van een nieuwe, gemotori-

seerde tijd. Eind jaren veertig kwamen er eenvoudige bromfietsen als de Solex 

op de markt, in het officiële jargon rijwielen met hulpmotor. In de jaren vijftig

volgden bromfietsen met roemruchte merknamen als de Mobylette, Sparta, Puch

en Tomos, die geleidelijk steeds meer op echte motoren gingen lijken. Daarnaast

groeide het aantal personen- en vrachtwagens.5

In 1955 leidde deze ontwikkeling tot een nieuwe stichting: het RAI-TNO Instituut

voor Wegtransportmiddelen, in de wandeling meestal WT genoemd; RAI staat

hierbij voor de rond 1900 opgerichte branchevereniging Rijwiel Auto Industrie.

Het instituut vond een jaar later onderdak in een veel groter gebouw aan de

Delftse Nieuwelaan, met een goed geoutilleerde werkplaats en een ruime beproe-

vingsruimte en dito laboratorium.

De verhuizing was mede nodig omdat Wegtransportmiddelen door de overheid

was belast met de snelheidscontrole – maximaal 40 km/uur – van op de markt

gebrachte bromfietsen. In het kader van deze opdracht voerde Wegtransport -

middelen in de loop van de jaren vijftig voor tientallen fabrikanten snelheids-

proeven uit aan een kleine honderd verschillende typen bromfietsen. Van ieder

nieuw type werd een steekproef genomen van drie exemplaren. Later reisden

medewerkers naar de fabriek om daar de bromfietsen te testen. Niet-industriële

opdrachtgevers uit die tijd waren onder meer het Nederlands Verkeersinstituut,

de Consumentenbond en de ANWB. 

Onderzoek aan fietsen en bromfietsen, bij deze laatste aanvankelijk vooral naar

de snelheid, maar later ook naar het geproduceerde geluidsvolume, bleef nog

4 Archief TNO-Automotive,

Rapport: Ontwerp Laag Gebouwd

Rijwiel, dec. 1952. Met bij -

behorende correspondentie.

5 Zie voor de veranderingen in

mobiliteit in Nederland: Schot,

J.W., G.P.A. Mom, R. Filarski, 

P.E. Staal, ‘Concurrentie en

afstemming: water, rails, weg 

en lucht’, in: J.W. Schot (red.),

Techniek in Nederland in de

20ste eeuw, Eindhoven / Zutphen,

2002, deel 5, 19-43. 
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jarenlang van groot belang. Hierbij werd voor het eerst ook samengewerkt met

technici van onderzoeksinstituten in Groot-Brittannië en Duitsland. Ook Japanse

onderzoekers wisten Delft te vinden. In 1957 werd een delegatie geïnformeerd

over de stand van de techniek in de Nederlandse rijwielindustrie. Mede door de

toenemende buitenlandse contacten kreeg het instituut steeds meer opdrachten.

Dit leidde tot een capaciteits- en ruimtegebrek, dat aanvankelijk werd opgevan-

gen door in drieploegendienst te werken. 

Het bestuur besefte dat een aanpassing van de structuur nodig was. Wegtransport -

middelen RAI-TNO kreeg in 1958 een TNO-gerichte opzet en bijpassende ruimere

begroting. Vier jaar later werden ook de huisvestingsproblemen opgelost door

een verhuizing naar een gebouw aan de Ezelsveldlaan op het terrein van de

Technische Hogeschool Delft.6

Medio jaren vijftig meldden de eerste opdrachtgevers zich bij Wegtransport -

middelen voor onderzoek aan een vervoermiddel dat de bromfiets in belang

verre zou overtreffen, namelijk de auto. DAF was de eerste die belangstelling

toonde, spoedig gevolgd door FIAT en andere autofabrikanten. De eerste

opdrachten hadden nog vaak een traditioneel werktuigbouwkundig karakter,

zoals onderzoek naar de invloed van laswerk op buisverbindingen bij auto -

busstoelen en onderzoek naar de werking van antivries in koelwater en de 

mogelijke nadelige gevolgen voor de radiateur en andere motoronderdelen.

Vooruitlopend op de wettelijke invoering, die in 1971 plaatsvond, werden er

vanaf 1960 in Nederland autogordels gemaakt. De beproeving van die eerste

generatie gordels ging al snel een steeds groter deel van de tijdsbesteding van

het instituut uitmaken. Omdat voorschriften voor de fabricage ontbraken, 

brachten enkele medewerkers in het begin van de jaren zestig bezoeken aan

Zweden, de pionier op het terrein van botsveiligheid, waar gordels al standaard

in auto’s werden gemonteerd.7

Een eerste stap in het onderzoek naar de veiligheidsgordels was de bouw van

een testbaan met schietstoel aan de achterkant van de nieuwe huisvesting. Er

zijn in die beginfase wel enkele proeven met vrijwilligers – meestal medewerkers –

gedaan, maar dit werd in Nederland als onethisch beschouwd. De schietstoel

werd weggeschoten met samengeperste lucht. Op de stoel zat een door mede-

werkers gebouwde testdummy met de naam Olivier. Zijn geraamte was van 

staal en aluminium, maar ‘het vlees’ was van hout. Later volgde nog een al even 

houten nakomeling, die Pinoccio heette en werd gebruikt voor proeven met 

kindergordels. 

Zeker de eerste tijd, toen er nog volop werd geëxperimenteerd, raakte Olivier

vele malen zwaar beschadigd. De oorzaak was dat hij bij proeven door een niet

goed werkende gordel schoot en tegen de betonnen schutting belandde die het

terrein afsloot. Bij een proef met een ondeugdelijke gordel schoot de dummy

zelfs eenmaal dwars door de schutting heen. Nieuwe ledematen werden op voor-

raad gemaakt en zo kon Olivier jarenlang mee.8 

6 Graaf, A. de, ‘Het ontstaan van

WT-TNO’, in: Manu. TNO-WT.

7 Graaf, A. de, ‘Het ontstaan van

WT-TNO’, in: Manu. TNO-WT.

8  Graaf, A. de, ‘Het ontstaan van

WT-TNO’, in: Manu. TNO-WT
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Aansluiting bij TNO
In 1970 ging het Instituut voor Wegtransportmiddelen volledig deel uitmaken

van de TNO-organisatie. De samenwerking met de RAI werd beëindigd. De 

opneming in TNO was belangrijk omdat het instituut hierdoor meer financiële

armslag kreeg en bovendien kon verhuizen naar het TNO-complex in de Delftse

Zuidpolder. Dit laatste verhoogde ook het prestige van Wegtransportmiddelen.

Het was een bevestiging van de goede naam die de medewerkers binnen de

transportsector en bij de overheid hadden opgebouwd. 

Wegtransportmiddelen telde ten tijde van de opneming in de TNO-organisatie

ongeveer 25 medewerkers. Het overgrote deel van hen was middelbaar of hoger

technicus of had enkele jaren ingenieursopleiding. Zij werden bijgestaan door

een kleine administratieve staf.

De directie maakte van de reorganisatie gebruik om de medewerkers van WT,

zoals het instituut nog altijd werd genoemd, onder te brengen in vier al dan niet

officieel zo geheten afdelingen: Keuringen, Voertuigdynamica, Botsveiligheid en

Verbrandingsmotoren. Voor die tijd was er van een scheiding van taken tussen

de afdelingen nauwelijks sprake. Een medewerker werkte soms ’s morgens voor

Keuringen en ’s middags voor Voertuigdynamica.9

Keuringen: van kinderzitjes tot kenniscentrum 
‘Keuringen’ was de eerste en oudste afdeling. In overeenstemming met over-

heidsvoorschriften en ingevoerde wetgeving testten medewerkers van

‘Keuringen’ vrijwel vanaf de oprichting fietsen en fietsonderdelen, zoals kinder-

zitjes, dynamo’s, sloten en verlichting, op deugdelijkheid en veiligheid. Later

volgden de snelheids- en geluidsproeven bij bromfietsen. Medio jaren zeventig

kwamen daar bij de invoering van de helmplicht nog bromfietshelmen bij. 

De keuringen aan helmen werden uitgevoerd met behulp van een valtoren. De

helm werd op een kunsthoofd geplaatst, waarna een valmassa met een bepaalde

vorm en gewicht vanaf een voorgeschreven hoogte op de helm viel. Daarbij 

werden de kracht op het hoofd en de vervorming van de helm bekeken. Die

moesten binnen bepaalde grenzen liggen. Later werd de situatie omgedraaid en

liet men het gehelmde kunsthoofd heel gericht op een bol vallen. Daarbij werden

de versnelling in de val van het hoofd en de vervorming van de helm gemeten.

De laatste test benadert de realiteit dichter.10

Vanaf het midden van de jaren zestig boden fabrikanten een groeiend aantal

auto’s, kleine aanhangwagens en caravans ter keuring aan. Het ging hierbij om

de vraag of bepaalde onderdelen aan de voorschriften voldeden. Van de auto’s

testten de medewerkers aanvankelijk vooral de autogordels. Vanaf het eind van

de jaren zestig, toen het milieu in de belangstelling kwam, volgden ook metin-

gen aan uitlaatgassen. Keuringen werkte hierbij nauw samen met de afdeling

Verbrandingsmotoren, die hielp bij het ontwikkelen van geschikte meet -

apparatuur. 

Bij de kampeerwagens en caravans testten de medewerkers onder meer de af -

metingen, de assen, het weggedrag en de verlichting. De keuringsapparatuur

werd voor een deel door de medewerkers zelf ontworpen en gemaakt. Later

9 Mondelinge mededeling aan

de auteur van Peter van der

Koogh.

10 Mondelinge mededeling aan

de auteur van Hans Driever.

11 Heemskerk, K., ‘Keuringen’,

in: Manu. TNO-WT.
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kocht de afdeling de beproevingsapparatuur aan of werd het maken, soms naar

eigen ontwerp, uitbesteed. Een nieuw terrein vormde in de jaren negentig het

testen van airbags, die toen voor auto’s verplicht werden gesteld. Om dat goed

te kunnen doen, moest er opnieuw keuringsapparatuur worden ontwikkeld.11 

Bij een keuring wordt een product goed- of afgekeurd. Maar medewerkers van 

de afdeling waren vaak bereid om mee te denken en adviezen te geven, zodat in

samenspraak met de klanten een positief resultaat kon worden geboekt. In de

jaren zeventig en tachtig werd de afdeling Keuringen al in een vroegtijdig 

stadium door de Nederlandse overheid en later ook de Europese autoriteiten

betrokken bij het opstellen van voorschriften die in voorbereiding waren.12 De

medewerkers waren daardoor in staat adviezen te geven over de haalbaarheid

van de voorstellen en de mogelijkheid doeltreffende keuringen uit te voeren. 

In het verlengde daarvan ligt het zogeheten ‘witnessen’ door medewerkers van

Keuringen dat in de jaren tachtig en negentig gebruikelijk is geworden. De klant

vraagt in zo’n geval om toezicht te houden op een uitbestede test. Door de

medewerker wordt er gelet op het op de juiste wijze toepassen van de door 

TNO ontworpen procedure. Wegtransportmiddelen behoudt het eindoordeel over

het resultaat. 

Het uitbesteden van het testen betekende overigens niet dat de eigen apparatuur

werd verwaarloosd. De afdelingen die de supervisie op de elders uitgevoerde 

testen behielden, kregen eind 1995 het bewijs dat ze voldeden aan de ISO- en 

STERIN-normen.13 Dat was nodig omdat de auto-industrie om die certificaten

vroeg. 

De afdeling Keuringen ging behalve als testlaboratorium geleidelijk tevens func-

tioneren als kenniscentrum op het terrein van keuringsvoorschriften en -regels.

Door een medewerker werd een archief ontworpen waarin alle verzamelde infor-

matie werd bijeengebracht met de mogelijkheid gegevens snel terug te vinden.

Met de komst van de computer werd de opslag van informatie gedigitaliseerd.14

Voertuigdynamica: stabiliteit als hoofdprobleem 
Samen met Keuringen vormde Voertuigdynamica de basis van TNO-Automotive.

Evenals bij de eerste afdeling waren fiets en bromfiets de eerste objecten van

onderzoek. Het ging daarbij vooral om het onderzoek naar stabiliteit en weg -

ligging van het vervoermiddel. Ook voerden medewerkers proeven uit op ver-

schillende soorten (bromfiets)banden om de wegvastheid vast te stellen. De 

verlichting werd getest op zichtbaarheid onder verschillende hoeken en in ver-

schillende verkeerssituaties. Eind jaren tachtig werden de reflecterende strips 

in de wielen en later in de banden een verplicht onderdeel van de verlichting. 

De afdeling deed in die tijd uitgebreid onderzoek naar de lichtweerkaatsing

ervan in verschillende situaties.15

Het fietsonderzoek is verdwenen, maar de bromfiets is tot op heden op het 

programma van Voertuigdynamica blijven staan. Geleidelijk echter werd het

belang van de auto in het onderzoek groter. Het voornaamste onderwerp hierbij

was lange tijd preventief van aard en gericht op het tegengaan van slingeren bij

12 ‘TNO-IW introduces quality

guidelines for child’s seats on

bycicles’, in: TNO-Road-Vehicles

Research Institute Magazine

(voortaan: By the Way) juni 1988.

13 ‘TNO Road-Vehicles Research

Institute passes prestigious 

performance milestone’, in: 

By the Way, juni 1996.

14 Heemskerk, K., ‘Keuringen’

in: Manu. TNO-WT. Zie over de

keuringen, inmiddels homo -

logaties geheten, ook: ‘Essential

link in the quality chain’, in: 

By the Way, juni 1996.
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caravans en kleine aanhangwagens. Vooral boven windkracht zes ontstonden er

gevaarlijke situaties. 

Voertuigdynamica deed zowel in laboratoriumsituaties als in ‘het wild’ onder-

zoek. Bij dit laatste kwam de in de jaren zeventig geopende Haringvlietbrug

goed van pas om het slingergedrag bij forse zijwind te kunnen meten. In het

laboratorium gebruikten de medewerkers vijf speciaal voor dit doel gebouwde

windmachines, die gezamenlijk een flinke storm konden produceren.16 De proeven

resulteerden in adviezen over het motorvermogen van de trekauto, de vorm en

het gewicht van de caravan en de koppeling tussen trekauto en caravan. 

In het verlengde hiervan lag het onderzoek naar de schuivende lading van

vrachtauto’s in de jaren tachtig. Vooral wanneer groot opgerolde lading als 

rollen papier of metaalplaat ging schuiven, konden er gevaarlijke situaties ont-

staan. Medewerkers van de afdeling ontwierpen stevige kabels waarmee de rol-

len deugdelijk konden worden vastgelegd. 

Samen met Keuringen werkte de afdeling in de jaren tachtig mee aan een 

project om rolstoelen te verbeteren en gehandicapten mobieler te maken. In

opdracht van enkele ministeries, maatschappelijke organisaties en het Instituut

voor Revalidatie werd een rolstoel ontworpen die in de auto kon worden gezet.

De gehandicapte kon dan met de aangepaste auto de weg op, bijvoorbeeld naar

zijn werk.17

Vanaf 1985 startte Voertuigdynamica enkele grote onderzoeksprojecten samen

met het voormalig Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF) van TNO. Het ging bij al

deze projecten om de interactie tussen bestuurder en voertuig en de gevolgen

daarvan voor de controle over het voertuig. Het onderzoek spitste zich toe op

drie punten: controle houden onder moeilijke omstandigheden, de ergonomie

van de auto en de invloed van de weg en omgevingsfactoren.

De proefnemingen waren bijzonder omdat de medewerkers hierbij voor het 

eerst computersimulaties toepasten. Dit was mogelijk door met technische

hulpmid delen verkeerssituaties te creëren die te manipuleren waren. Door een

stuur machine te gebruiken, kon zo de invloed van de menselijke bestuurder 

worden uitgeschakeld. Windmachines waren in staat sterke zijwind te veroor -

zaken. Waterstaatsingenieurs gebruikten de resultaten om bijvoorbeeld veiliger

op- en afritten te ontwerpen.

De samenwerking met het IZF werd voortgezet bij het Driveproject, waarbij

opnieuw de interactie tussen weg, voertuig en bestuurder centraal stond. Een

onderdeel betrof het ontwerp van een ‘intelligent’ gaspedaal dat de bestuurder

via langs de weg geplaatste apparatuur op een aan de verkeersomstandigheden

aangepaste veilige snelheid houdt. Het is een stap in de richting van een auto 

die op ‘elektronische rails’ rijdt.18 

15 Driever, H., ‘Voertuig -

dynamica’, in: Manu. TNO-WT.

16 ‘Investigating the effects of

cross winds on road vehicles’, 

in: By the Way, juni 1988.

17 Driever, H., ‘Voertuig -

dynamica’, in: Manu. TNO-WT.

18 ‘European Drive Initiative’, 

in: By the Way, februari 1991.
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Een in de jaren negentig gestart project was het onderzoek naar het gedrag van

banden in verband met wegvastheid. Partner hierbij was de Technische Universi -

teit Delft. Voor het onderzoek maakten medewerkers gebruik van een al eerder

gebouwde meetwagen van de faculteit Werktuigbouwkunde. Hiermee werden

motor-, auto- en vrachtautobanden in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden

getest. Aan de hand van de resultaten zijn er modellen ontworpen waarmee

voorspelbaar is hoe een bepaald type band zich onder diverse extreme weers -

omstandigheden zal gedragen. Het zogeheten DELFTTYRE-project loopt tot op

heden door.19

Een fraai voorbeeld van het stabiliteitsonderzoek is de bijdrage van TNO aan de

Electronic Stability Control. Wij gaan er hierna dieper op in.

Onderzoek aan blokkerende wielen 
Iedere automobilist droomt er wel eens van. Je rijdt achter een vrachtauto met 

in grote kisten verpakte onduidelijke metalen voorwerpen. De auto maakt een

wat vreemde manoeuvre. De lading komt in beweging en een kist valt op de

weg. Je gooit in een flits je stuur om in een poging die kist te ontwijken. Dat

lukt, maar door de abrupte beweging gaat je auto slingeren. Je raakt de vangrail

links en schiet over de weg heen naar de andere kant van de weg. Daar doemt

een betonnen muur op en …..Badend in het zweet word je wakker. 

Deze nachtmerrie of een soortgelijke situatie waarbij de bestuurder door plotse -

ling te remmen de controle over zijn voertuig verliest, overkomt ieder jaar 

honderden Nederlandse automobilisten in de realiteit. Tientallen doden en

gewonden is het resultaat. 

Door het vooral eind vorige eeuw ontwikkelde Anti-lock Braking System (ABS) en

zijn opvolger de Electronic Stability Control (ESC) is het mogelijk dit verlies aan

controle te bestrijden. Een ABS bestaat uit een centrale elektronische eenheid die

verbonden is met vier magnetische snelheidssensoren en een elektronisch aan -

gestuurde hydraulische eenheid die opgenomen is in het remsysteem van de auto.

Via de sensoren controleert de elektronica voortdurend de snelheid van de wielen.20

Wanneer een van de sensoren aan de eenheid doorgeeft dat de snelheid van het

door hem gecontroleerde wiel aanmerkelijk lager is, geeft die aan de ventielen

het signaal om de druk op het remsysteem te verminderen. Het wiel gaat sneller

draaien, waardoor het gevaar van blokkeren wordt opgeheven. Wanneer de snel-

heid van het wiel te groot wordt ten opzichte van de andere wielen, wordt de

remkracht verhoogd. Deze gang van zaken, het zogeheten pompend remmen,

wordt binnen korte tijd een aantal malen herhaald, gestuurd door de elektronica,

tot de auto tot stilstand komt.

Het ABS-systeem werd enkele malen verbeterd, waarbij vooral de toevoeging 

van twee andere sensoren van belang was: een sensor die de stuurhoek meet en

een gyroscopische sensor voor het meten van de rotatie en versnelling van het

voertuig. Samen met de aangepaste hydraulica zorgen ze ervoor dat de auto de

goede koers houdt: de Electronic Stability Control. Deze ESC werkt als volgt: De

gyroscopische sensor merkt dat de auto een richting neemt die afwijkt van die

19 Driever, H., ‘Voertuig -

dynamica’, in: Manu. TNO-WT.

20 Zie voor de geschiedenis van

ABS en opvolgers: Kiril Z.

Rangelov, Simulink Model of a

Quarter-Vehicle, Eindhoven 2004,

3, Web site Bosch, ABS Systems. 
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welke de stuurhoeksensor aangeeft. Het systeem zal, afhankelijk van de situatie

(het zogenaamd onder- of overstuur), bepaalde wielen afremmen waardoor deze

de auto een duwtje in de goede richting geven, totdat de auto weer in de rich-

ting rijdt die de bestuurder aangeeft.21

Uit een Amerikaans onderzoek uit 2004 bleek dat ESC het aantal aanrijdingen

met 35% verminderde. Andere onderzoeken vermeldden dat het gebruik van 

ESC in alle auto’s het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de Verenigde Staten

met circa 7000 zou terugbrengen. Het totaal aantal dodelijke ongelukken zou

met 43% en wat betreft de dodelijke zogeheten één-auto-ongelukken zelfs met

56% verminderen. De invoering van ESC zou de belangrijkste verbetering op het

gebied van autoveiligheid zijn na de invoering van autogordels en airbags.22

Er wordt ondertussen hard gewerkt aan verdere verbeteringen. Ook TNO levert

hieraan een bijdrage. Zo werd er een type ESC ontwikkeld waarbij de rem samen-

werkt met een elektronisch geregelde wielophanging. Audi stelde een auto

beschikbaar voor rijtesten. Met de resultaten van de testritten als basis was het

mogelijk computersimulaties te maken en aan modelvorming te doen.

Het onderzoek was bedoeld om naast de sensormetingen aan wielsnelheid,

stuurwielhoek, voertuigrotatie en versnelling een dimensie aan ESC toe te 

voegen, en wel het vaststellen van de drifthoek van de auto. Deze hoek wordt

bepaald door de verhouding tussen de voorwaartse en de zijwaartse voertuig-

snelheid. Het driften van een auto is de neiging om bij het maken van scherpe

bochten met de achterzijde dwars op de rijrichting te komen. ‘Uitbreken’ wordt

dit ook wel genoemd. 

De hoek van ‘uitbreken’ is niet goed te meten, maar kan via de sensoren van de

ESC en gekoppeld aan de modellen van TNO nauwkeurig worden geschat. Dat is

in talloze praktijkproeven nagegaan. Behalve de geschatte drifthoek kan door

koppeling van de sensoren en de TNO-modellen de gladheid van de weg worden

geschat. Hoe de auto theoretisch zou reageren op basis van het model van TNO,

wordt in een elektronische regeleenheid 100 keer per seconde berekend.23 Deze

uitkomsten worden vergeleken met de gegevens van de sensoren. De gladheid en

de drifthoek zijn te bepalen met het verschil tussen de sensoren en het model. In

de regeleenheid van de ESC kunnen de drifthoek en de gladheidswaarde worden

gebruikt om de aansturing van de auto te verbeteren. Met het opnemen van de

drifthoek van de auto is het systeem nauwkeuriger geworden. Leveranciers en

fabrikanten zijn geïnteresseerd in de deelresultaten van het onderzoek, omdat

het auto’s veiliger kan maken. 

Om de resultaten van het onderzoek op de markt te kunnen brengen, is elk 

n Uit een Amerikaans onderzoek uit 2004 bleek 
dat ESC het aantal aanrijdingen met 35% 
verminderde.



project gekoppeld aan een business case. De projectmanager krijgt hulp van een 

commercieel team dat meedenkt over de wijze waarop de vinding op de markt is

te brengen. Samen ontwikkelen ze een stappenplan en definiëren ze de onder-

zoeksdoelstellingen om de gewenste innovaties te verwezenlijken. Het ESC-

onderzoek is opgenomen in het programma van Vehicle Sensors and Control.24

Verbrandingsmotoren: zoveel mogelijk groene oplossingen
Verbrandingsmotoren was weer een andere afdeling van het Instituut voor

Wegtransportmiddelen. De opname in de TNO-organisatie kwam voor

Verbrandingsmotoren op het goede moment. Bij de verhuizing in 1971 kreeg 

de kleine afdeling met drie medewerkers een goed uitgerust laboratorium, met

onder andere een rollenbank en apparatuur voor de analyse van uitlaatgassen.

De energiecrisis van eind 1973 trof de afdeling als het ware in de startblokken

aan. In de eerste Energienota, een jaar later opgesteld door minister Lubbers,

kwamen twee kernbegrippen naar voren: energiebesparing en milieu. Met deze

twee woorden kan tevens een groot deel van het onderzoek van Verbrandings -

motoren worden gekarakteriseerd. 

In de jaren zeventig groeide de afdeling snel, van drie tot dertig medewerkers

begin jaren tachtig. Het tekende ook het belang van Verbrandingsmotoren, dat 

in die tijd onderzoek deed naar alternatieve brandstoffen voor de vervuilende en

oprakende aardolie. LPG, een restproduct van de olieraffinage, was een goed en

goedkoop alternatief. In opdracht van Shell en de gemeente Amsterdam deden

medewerkers onderzoek naar het gebruik van LPG voor stadsbussen. De studie

slaagde en er werd een zware gasmotor voor bussen ontworpen.

Bij een bezoek met een LPG-bus aan de Parijse Transport EXPO in 1977 wist de

afdeling ook in het buitenland de aandacht te trekken. Dit leidde onder meer tot

samenwerking van Wegtransportmiddelen met het vervoerbedrijf van de stad

Wenen, dat enkele honderden LPG-bussen liet bouwen, en met het Algerijnse

staatsbedrijf Sonatrach. Dit bedrijf had vooral belangstelling voor LPG-taxi’s,

maar ook andere auto’s werden omgebouwd voor het gebruik van LPG. Midden

jaren tachtig volgde er nog een groot project in Bangladesh, waar de regering

bussen, auto’s en vrachtauto’s liet ombouwen voor aardgas. In tegenstelling tot

olie was aardgas in het land zelf aanwezig.25

Een uitvloeisel van deze projecten was de ontwikkeling in de jaren negentig van

een elektronisch gestuurd gasinjectiesysteem voor LPG en aardgasmotoren. Het

werd op grote schaal verkocht aan de industrie. Dit commerciële succes leidde

ten slotte tot de verzelfstandiging van een deel van de afdeling in het bedrijf

Deltec, dat dit soort zaken aan de industrie kon leveren.26

Alternatieve brandstoffen waar de afdeling ook veel onderzoek naar deed, waren

methanol en ethanol. Begin jaren tachtig was hierbij een succes te melden door

de ontwikkeling van een optische alcoholsensor. Deze mat de elektrische geleid-

baarheid van het naar keuze gemengde mengsel (benzine, methanol/ethanol) en

stemde daar vervolgens de motor op af. Met dit alles-in-één-tankprincipe was

heel goed te rijden, ondervond de afdeling Verbrandingsmotoren.27

Wat betreft de alternatieve brandstoffen, had het Amsterdams Vervoerbedrijf

24 Informatie Joost Zuurbier,

TNO, Helmond.

25 ‘IW co-ordinates pilot project

in Bangla Desh’, in: By the Way,

december 1985.

26 By the Way, juli 1989.

27 ‘Alcohol fuels gaining impor-

tance’, in: By the Way, december

1980; mondelinge mededeling

aan de auteur van Jouke van der

Weide.
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toen overigens uit veiligheidsoverwegingen afgehaakt door te stoppen met de

inzet van LPG-bussen bij het openbaar vervoer. Ook DAF had de ontwikkeling van

zware op LPG-rijdende motoren stopgezet. De reden voor deze gang van zaken

was dat in de tweede helft van de jaren tachtig de prijs voor benzine daalde. Dit

verminderde in het algemeen de belangstelling voor alternatieve motorbrand-

stoffen. De belangrijkste impuls voor onderzoek was daarmee weggevallen. 

Het onderzoek naar brandstofdiversificatie ging overigens wel door, want voor

de afdeling stond het vast dat de benzinevoorraad eindig is en dat alternatieven

nodig zijn. In de jaren negentig kwam er onderzoek op gang naar de hybride

aandrijving, waarbij een benzine- en een elektromotor met een accu met een

grote capaciteit als krachtbron functioneren. De accu wordt onder het rijden

opgeladen door een generator die wordt aangedreven door de benzinemotor. De

accu kan energie-overschotten opslaan en bijspringen bij tekorten. Het hybride-

systeem zorgt voor een betere energiehuishouding van de auto en bevordert dus

een zuiniger energieverbruik. 

Ook het onderzoek naar de elektrisch aangedreven auto gaat door. Samen met 

de TNO-afdeling Milieu en Energie wordt gezocht naar een goed functionerende

brandstofcel. Zo’n elektrische auto zal nauwelijks luchtvervuiling opleveren.28

Een dergelijk resultaat is niet snel te bereiken met dieselmotoren. Vanaf het 

midden van de jaren tachtig, echter, deed de afdeling onder meer voor DAF veel

onderzoek naar deze motoren. De autobedrijven besteedden de opdracht vooral

uit vanwege de grote ervaring die TNO inmiddels met dit soort research had.

Vanaf 1988 kon het onderzoek plaatsvinden in een nieuw Motoren- en Emissie -

laboratorium (MEL), waar de rollenbanken met proefstanden rondom een centrale

meetkamer zijn gegroepeerd. Het MEL werd geopend door minister Nijpels van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken.29 Zijn aan wezigheid toonde

aan dat de aandacht van de overheid voor een schonere lucht blijvend was. 

In het laboratorium voert Verbrandingsmotoren tal van opdrachten uit voor

industrie en overheid (onder andere het ministerie van VROM en de Rijksdienst

voor het Wegverkeer), bijvoorbeeld onderzoek naar emissies, vermogens en het

verbruik van diesel- en benzinemotoren. Een speciaal project dat in de jaren

negentig begon en dat tot op heden doorloopt, is de ontwikkeling van een 

schonere dieselmotor voor DAF-vrachtwagens.30 

TNO en DAF gezamenlijk tegen luchtvervuiling 
De ontwikkeling van motortechnologie bij vrachtautofabrikanten wordt hoofd -

zakelijk bepaald door emissiewetgeving en brandstofverbruik. Dit is ook het

28 Weide, J. van der,

‘Verbrandingsmotoren’, in: 

Manu. TNO-WT.

29 By the Way, december 1988. 30  Jouke van der Weide,

‘Verbrandingsmotoren’, in: 

Manu. TNO-WT.
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geval bij de dieseltrucks van DAF. Sinds de invoering van de emissiewetgeving 

in 1992 is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes drastisch geredu-

ceerd. Na de eeuwwisseling ging deze ontwikkeling in versneld tempo door. 

Ten opzichte van de Euro-3-norm van 2000 wordt in 2008 (Euro-5) uiteindelijk

een vermindering van 60% en 80% in NOx en roetdeeltjes gerealiseerd.

Opmerkelijk is dat door de keuze van fabrikanten als DAF voor de zogeheten

Selective Catalytic Reduction(SCR)-deNOx-technologie nu al trucks gefabriceerd

worden die al aan deze norm voldoen. Bijkomend voordeel van de SCR-deNOx-

technologie is dat de motor zuinig afgesteld kan worden.31

In het SCR-proces wordt een vaste stof of vloeistof aan het uitlaatgas toegevoegd.

Deze stof hecht zich aan de katalysator en reageert met de stikstofdioxiden. Het

resultaat is dat die schadelijke oxiden worden omgezet in water en stikstof. Voor

de reactie zijn onder meer ammoniak en ureum bruikbaar. Ammoniak voldoet

het beste, maar kent nadelen als giftigheid en stank. 

Ureum, dat zijn naam ontleent aan de urine waaruit het voor het eerst werd

gezuiverd, kent die nadelen minder en ontleedt eenvoudig tot ammoniak. Met

ureum zijn zeer hoge Nox-reductiewaarden, tot wel 80-90%, te bereiken. Op dit

moment is ureum onder de naam AdBlue op de markt verkrijgbaar. Deze waterige

oplossing bevat 32,5% van die stof, die in de uitlaat vóór de katalysator wordt

geïnjecteerd en omgezet in ammoniak. Deze ammoniak breekt NOx over de kata-

lysator af tot onschadelijke stoffen.32

DAF en TNO waren in 1994 wereldwijd een van de eerste combinaties die onder-

zoek deden naar deze technologie. De ontwikkeling was gericht op een keuze

van systeemcomponenten en intelligente AdBlue-doseerstrategieën, waarop TNO

inmiddels een patent heeft verkregen. Daarnaast zijn er veel praktijktesten uit -

gevoerd om de betrouwbaarheid en levensduur te kunnen garanderen.

De ontwikkeling van de emissiewetgeving gaat door. In Brussel wordt op dit

moment al druk gepraat over de emissienorm Euro-6, die rond 2012 geïntrodu-

ceerd zal worden. Dit betekent dat het onderzoek naar motoren en de nabehan -

deling van uitlaatgas via katalysatoren en roetfilters doorgaat. Daarbij zal de

trend van het toenemende belang van elektronica in de motor beslist toenemen. 

Sinds 2004 werken DAF en TNO samen aan de volgende generatie motoren voor

vrachtauto’s. Doelstelling is de uitstoot van NOx en stofdeeltjes van een DAF 

MX-motor met circa 50 tot 75% ten opzichte van het Euro-5-niveau (2008) te redu-

ceren. Dat is nodig om te kunnen blijven voldoen aan toekomstige emissiericht -

lijnen. De grote uitdaging hierbij is om het brandstofverbruik gelijk te houden 

of zelfs te verbeteren. TNO’s expertise ligt hierbij vooral op het gebied van de

regeling van motoren, de nabehandeling van uitlaatgassystemen en aandrijflijnen. 

Het onderzoek richt zich op de verdere optimalisering van zowel de verbran-

dingsmotor als de nabehandeling van uitlaatgassen. Aan de kant van de motor

wordt vooral gewerkt aan schone en efficiënte verbrandingsconcepten. Voor het

bereiken van de scherpe Euro-6-normen wordt de motor uitgerust met een meer

geavanceerde SCR-deNOx-katalysator en roetfilter. De combinatie en interactie

van motor, SCR-katalysator en roetfilter maakt het motormanagement aanzienlijk

31 Informatie van Frank Willems,

TNO, Delft.

32 Wayenburg, B. van, NRC-

Handelsblad, 1 september 2001.
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complexer. De haalbaarheid van dit concept is al in een proefopstelling gedemon-

streerd.33

Een interessante vraag is waarom DAF, dat zelf de nodige researchfaciliteiten

heeft, dit onderzoek samen met TNO doet. Het antwoord luidt dat het bedrijf

veel onderzoek op deelterreinen uitbesteedt. Een van de instellingen waarmee

men samenwerkt, is TNO. DAF bekijkt daarbij per onderwerp waar de meeste

expertise zit. Voor onderzoek aan emissies is dit zonder meer TNO. Op basis van

programma’s werkt het bedrijf daar al vanaf de jaren tachtig mee samen.

Voordien gebeurde dat op ad-hocbasis. DAF is over de resultaten van die samen-

werking ‘best tevreden’. Er komen ‘goed bruikbare methodieken uit’. Het laatste

stukje in de ontwikkeling moet het bedrijf zelf doen. ‘TNO levert de basiskennis.

Wij werken het uit’, zo vat DAF de gezamenlijke research samen.34

Wat betreft de ureumkatalysator: daar zitten nadelen aan. De chauffeur moet

ureum tanken, anders doet de katalysator niets. Ureum is verder een merkwaar-

dige stof, die overal doorheen kruipt. De samenwerking met TNO was ook wat

betreft dit laatste aspect van belang. In de praktijk van het onderzoek is door

bundeling van kennis van verschillende TNO-groepen grote vooruitgang geboekt. 

Er volgen nu twee spannende jaren om te zien of het systeem in de praktijk

werkt. Vooral de logistiek is hierbij van groot belang. Het gaat maar om kleine

hoeveelheden ureum, die voor tankstations niet van veel belang zijn. De ureum-

distributie moet goed worden geregeld via afspraken met oliemaatschappijen en

chemische bedrijven. Er is al een website met informatie waar in Europa ureum

getankt kan worden.35

Een recent, eveneens veelbelovend onderzoek van Powertrains, de opvolger in

naam van Verbrandingsmotoren, is dat naar een Elektrisch Variabele Transmissie

(EVT). Dit type versnellingsbak was in de jaren dertig ontwikkeld voor spoorweg-

locomotieven. Door het belangrijkste onderdeel van de EVT, de tussenrotor, veel

dunner te maken, is de omvang echter sterk afgenomen, zodat ook toepassing in

auto’s mogelijk is. Samen met Siemens wordt er nu gewerkt aan een prototype.

De voordelen van de EVT, die ook als startmotor, dynamo en vliegwiel kan

 functioneren, zijn vooral een aanzienlijk lager brandstofverbruik, comfortabeler

rijgedrag en betere prestaties.36

Botsveiligheid: spectaculair en effectief
Weinig proeven zijn zo aansprekend en de gevolgen ervan zo duidelijk als een

auto die met grote vaart tegen een betonblok botst. De klap, de rondvliegende

onderdelen en het gebutste wrak dat overblijft, maken indruk. Zeker wanneer

daar enkele cijfers bij worden geplaatst. 

In het begin van de jaren vijftig bedroeg het jaarlijkse aantal verkeersdoden in

Nederland ongeveer 1000. Tien jaar later was dit verdubbeld. Begin jaren zeven-

tig lag het aantal doden in het verkeer rond de 3000. Dat leidde tot een reactie.

In 1974 werd rijden onder invloed strafbaar gesteld. Een jaar later kwam de

draagplicht voor bromfietshelmen en werd het dragen van gordels op de voor-

bank in de auto verplicht gesteld. Vier jaar later gold dit ook voor de achterbank.

33 Informatie van Frank Willems,

TNO, Delft.

34 Informatie van Jan Kruithof,

DAF, Eindhoven.

35 Informatie van Jan Kruithof,

DAF, Eindhoven.

36 Mourad, S., ‘Spannende 

toekomst in innovatieve trans -

missie’, in: TNO Magazine,

Industrie en Techniek, juni 2007. 
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De resultaten bleven niet uit. In 1980 waren er minder dan 2000 doden.37 Dit 

aantal is, ondanks het voortdurend toenemen van het autobezit, daarna gestaag

verder gedaald, tot zo’n 850 doden in deze tijd.

Botsveiligheid leidde, onverwachts wellicht, een vrij moeizaam bestaan. De af -

deling had bij het opgaan in TNO in 1970 vier medewerkers. Zij voerden in

hoofdzaak keuringen uit aan autogordels en kinderzitjes, met dummy’s als test-

materiaal. Het duo Olivier en Pinoccio is al genoemd in dit verband. De afdeling

speelde wel een belangrijke rol bij het opstellen van Europese keuringsvoor-

schriften voor onder meer gordels en zitjes. 

De schaalvergroting gaf Botsveiligheid de mogelijkheid de botsbaan ingrijpend 

te verbeteren en nieuw personeel aan te trekken. Na jarenlange voorbereidingen,

waarbij diverse proefstations in het buitenland werden bezocht, kon de afdeling

in 1979 een laboratorium in gebruik nemen dat aan alle eisen voldeed. Het aan-

drijfmechanisme van de botsbaan was overgenomen van het laboratorium van

Ford in Keulen. De apparatuur en de baan zelf waren zo robuust dat zelfs zware

vrachtauto’s konden worden getest. 

Grote opdrachten bleven echter uit. Een belangrijke reden daarvoor was waar-

schijnlijk dat veel autofabrikanten in die tijd zelf botsbanen bouwden. In 1982

kwam de vraag naar voren of stoppen wellicht beter was. De bezettingsgraad

bleef, mede door onvoldoende interne opdrachten, te laag.38 Met aangepaste 

faciliteiten besloot men evenwel toch door te gaan. Twee jaar later was de situa-

tie echter niet verbeterd. Botsveiligheid besloot vervolgens zich te concentreren

op opdrachten van derden, voornamelijk autofabrikanten. Dat pakte goed uit.

Het aantal opdrachten steeg sprongsgewijs van 17 in 1984 via 51 vier jaar later

tot 140 in 1994. Het botslab telde toen 35 medewerkers. In 1988 bracht koningin

Beatrix samen met minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat in het kader

van een project over verkeersveiligheid een bezoek aan het inmiddels succesvolle

botslaboratorium.39

Dummy’s, met apparatuur uitgeruste maar zo menselijk mogelijke poppen,

speelden altijd een belangrijke rol bij Botsveiligheid. De afdeling nam begin jaren

tachtig het initiatief bij de ontwikkeling van een dummy die kon worden ingezet

bij het botsproevenonderzoek in verschillende Europese laboratoria. Samen met

diverse andere Europese onderzoeksinstellingen werd er gewerkt aan een ont-

werp van een pop die in te zetten was bij zijdelingse botsproeven. In Delft nam

men onder meer het buikdeel van de dummy voor zijn rekening. In 1985 was een

prototype gereed: de European Side Impact Dummy (Eurosid). Vier jaar later was

de definitieve versie – Eurosid-1 – gereed.

37 Gerard van de Schootbrugge,

‘Letselbiomechanica draagt bij tot

verkeersveiligheid’, in: Toegepaste

Wetenschap, mei 1990.

38 Mondelinge mededeling van

Peter van der Koogh aan de

auteur. 

39 By the Way, december 1988.
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Botsveiligheid zag commerciële mogelijkheden. Er kwam een verkoper en later

zelfs een marketingafdeling en samen met een Brits bedrijf werden Eurosid-1 en

zijn opvolgers in serie gemaakt en vervolgens geleverd aan autofabrikanten en

onderzoeksinstellingen over de hele wereld. Botsveiligheid gaf ook trainingen en

service aan de gebruikers. 

De verkoop van deze dummy’s leverde zoveel inkomsten op dat de afdeling met

dit geld de ontwikkeling van andere dummy’s, onder meer uit de Pinoccio-

kinderserie, kon financieren. In 1994 werden de verkoop, service en trainings -

activiteiten ondergebracht in een zelfstandig bedrijfsonderdeel. Dat verkocht 

ook dummy’s van een groot Amerikaans bedrijf in Europa. Twee jaar later werd

die eenheid omgezet in een zelfstandig bedrijf: TNO Crash Dummies BV. Deze

onderneming werd in 1999 samen met het Britse zusterbedrijf verkocht aan het

Amerikaanse First Technology Safety Systems (FTSS). Wegtransportmiddelen ging

voor FTSS, de marktleider op dit terrein, onderzoek uitvoeren.40

MADYMO
En dan was er nog het reeds genoemde MADYMO, de Mathematical Dynamical

Models, het computerprogramma voor het simuleren van wat er met personen

en voertuigen kan gebeuren bij botsingen. Het is ook het programma waarmee

Automotive bekend is geworden. Het werk hieraan begon in 1972, toen twee

Delftse TH-studenten over dit onderwerp hun afstudeerscriptie schreven. Met

subsidie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

werd het programma verder ontwikkeld. 

Eind jaren zeventig verschenen de eerste wetenschappelijke publicaties over

MADYMO. Enkele jaren later nam de afdeling het besluit om een folder te 

publiceren en cursussen te organiseren over het gebruik van het programma. 

Dit leidde in 1983 tot de verkoop van de eerste twee licenties van MADYMO.41

In de daarop volgende jaren werd het crash victim simulation model, zoals een

andere naam voor MADYMO luidt, verder ontwikkeld. Dit gebeurde in hoofdzaak

door de in 1984 opgerichte sectie Onderzoek. De medewerkers van die sectie

houden zich bezig met het onderzoek van beschermende voorzieningen bij een

ongeval, met het doel de lichamelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Het onderzoek is toegespitst op bescherming tegen zogeheten stootvormige

belastingen, die het gevolg zijn van botsingen. 

Met de komst van computers met een grote rekencapaciteit in de jaren negentig

werd het ook mogelijk om zogeheten vehicle crash simulaties uit te voeren. De

sectie Onderzoek werd daarna opgesplitst in twee secties: Letselbiomechanica,

die zich bezig hield met wat een mens tijdens een botsing overkomt, en

Botsveiligheid, die hetzelfde deed met het voertuig. 

Dit onderzoek werd en wordt in belangrijke mate uitgevoerd in samenwerking

met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Een deeltijdhoogleraar namens

Automotive verzorgt daar colleges en begeleidt afstudeerders en promo vendi.42

Bij het onderzoek werkt Botsproeven nauw samen met buitenlandse onderzoeks-

instellingen. Een deel van de verkregen gegevens is daarbij afkomstig van bots-

proeven waarbij menselijke vrijwilligers en proefdieren worden ingezet. Deze

40 Mondelinge mededeling van

Jouke van der Weide aan de

auteur. 

41 Janssen, E., ‘Botsveiligheid’,

in: Manu. TNO-WT.

42 Zie het bericht over de 

inaugurele rede van J. Wismans

aan de TU/e, in: By the Way, 

juli 1990. 

43 Ed Breeman, ‘Stimulerende

computer bootst steeds beter na’,

in: Toegepaste Wetenschap,

maart 1987, 6, 7. Zie voor de

menselijke vrijwilligers het artikel

‘Biomechanical research in the

United States’, in: By the Way,

juni 1985.
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informatie wordt gebruikt bij het aanpassen van de dummy’s en de com -

puterprogramma’s.43

De verkoop van MADYMO-licenties was zeer succesvol. De inmiddels tot stand

gekomen Sectie-MADYMO telde midden jaren negentig ruim twintig mede -

werkers. Daarnaast waren er agentschappen voor de verkoop in Japan, Korea,

India en Australië – en meer recentelijk China. In de Verenigde Staten bestond

een MADYMO-kantoor dat zich bezighield met verkoop, training en service. Het 

programma wordt gebruikt voor simulaties van vliegtuig-, spoorweg- en sport-

ongevallen. Zelfs rechtbanken gebruiken het bij waarheidsvinding. 44

In 2003 werd MADYMO onder de paraplu van TNO Bedrijven BV gebracht onder

de naam Automotive Safety Systems (TASS).

Recente ontwikkelingen
De laatste circa tien jaar werd er bij Wegtransportmiddelen nogal wat gereorga-

niseerd. Vergeleken met andere TNO-afdelingen, is de structuur echter groten-

deels in stand gebleven. In een aantal gevallen betrof het hoofdzakelijk een

naamsverandering, waarbij er inhoudelijk niet veel wijzigde. Zo ging de afdeling

Verbrandingsmotoren nu Powertrains Department heten. Het doel was om duide-

lijk te maken dat er behalve aan verbrandingsmotoren ook aan andere vormen

van voertuigaandrijving, zoals hybride aandrijvingen, onderzoek werd gedaan. 

In 1998 werd de naam van TNO-Wegtransportmiddelen gewijzigd in Automotive.

De reden was de betere uitstraling van die laatste naam in de internationale

auto-industrie. De Nederlandse benaming Wegtransportmiddelen bleef gehand-

haafd tot vanaf januari 2005 de drie R&D-afdelingen onder de naam business

unit Automotive onderdeel werden van het nieuw gevormde TNO-Kerngebied

Industrie en Techniek. Het doel was om op deze wijze de bestaande technolo -

gische kennis, bekwaamheden en middelen van de verschillende onderdelen

beter te kunnen inzetten en zo synergie te bereiken. In hoeverre deze operatie

succesvol is verlopen, is nog onduidelijk. 

De hoofdvestiging van TNO Industrie en Techniek kwam in Eindhoven. In de 

loop van 2005 en 2006 werden de afgesplitste onderdelen Homologaties (het

vroegere Keuringen) en het Botslaboratorium opnieuw bij Automotive gevoegd.

De vroegere structuur van de afdeling is hiermee vrijwel hersteld (zie tabel 7).45

Ook geografisch werd er gereorganiseerd. Initiatiefnemer was het Automotive

Technology Centre in Eindhoven. Dit in 2002 tot stand gekomen samenwerkings-

verband van TNO, auto-industrie en TU/e stelde zich ten doel de onderzoeks -

faciliteiten op het gebied van de auto-industrie te concentreren in Zuidoost-

Nederland. Deze bedrijfstak is in hoofdzaak in deze regio gevestigd. 

Een eerste resultaat was de bouw van het eind 2003 geopende VEHIL-labora -

torium in Helmond. Hier wordt onderzoek verricht aan intelligente voertuig -

systemen.46 De directie van TNO Industrie en Techniek nam kort daarna het

besluit vrijwel de gehele business unit Automotive, met ruim 200 personeels -

leden, over te plaatsen naar Helmond, waar een nieuw onderzoekscomplex zal

ver rijzen. Slechts het bandenonderzoek blijft in Delft gevestigd. Begin 2008 moet 

de hele operatie voltooid zijn. 

44 Janssen, E., ‘Botsveiligheid’,

in: Manu. TNO-WT. Zie voor de

activititeiten: Website TASS.

45 Driever, H., ‘Geschiedenis

Automotive. 1995-2003’, 

ongepubliceerde notitie.

46 Schippers, H. ‘Botsen voor de

veiligheid’, in: H.W. Lintsen en H.

Schippers (red.), Gedreven door

nieuwsgierigheid, een selectie uit

50 jaar TU/e onderzoek,

Eindhoven 2006, 171-178. Zie
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Promotive ATC 2002-2007, april

2007.

8360 JAAR ONDERZOEK NAAR WEGTRANSPORT



Het onderzoek van Automotive vertoont een duidelijke ontwikkeling. In de

begin periode domineerde het testen en minder de ontwikkeling. Vanaf de jaren

tachtig is de nadruk komen te liggen op ontwikkeling en onderzoek. Sommige

van die laatste activiteiten hebben het karakter van universitair onderzoek, ande-

re lijken meer op het onderzoek dat een R&D-bedrijfslaboratorium uitvoert.

Het doen van keuringen en testen is echter altijd van belang gebleven voor

Automotive. Op het gebied van emissies neemt de organisatie zelfs in zekere

mate een monopoliepositie in. Dat brengt het gevaar van zelfgenoegzaamheid

met zich mee, inclusief bijbehorende verschijnselen als achterblijvende investe-

ringen in nieuwe apparatuur, onderbenutting van marktmogelijkheden of 

minder aandacht voor de klant.47

De verschuiving van het testen naar onderzoek en ontwikkeling is goed te zien

bij de afdeling Verbrandingsmotoren/Powertrains. Verbrandingsmotoren testte,

vooral in opdracht van diverse overheidsinstellingen, jarenlang motoren op uit-

laatemissies. Onder invloed van de energiecrisis van 1973 begon de afdeling met

onderzoek naar alternatieve brandstoffen als LPG, ethanol en methanol. Dit

onderzoek gebeurde overigens in opdracht van zowel de overheid als particuliere

ondernemers, waaronder de oliemaatschappijen. De optische alcoholsensor en

vrachtauto- en busmotoren op aardgas en LPG waren de aansprekende resulta-

ten. Dalende olieprijzen in de jaren tachtig en negentig zorgden er vervolgens

voor dat er weinig met de onderzoeksresultaten gebeurde.

De afdeling heeft echter in verschillende secties het onderzoek naar alternatieve

brandstoffen en uitlaatemissies voortgezet. Mede daardoor neemt zij tegenwoor-

dig, nu alternatieve brandstoffen door de milieuproblemen en stijgende prijzen

opnieuw sterk in de belangstelling staan, op technisch-wetenschappelijk terrein

een sterke tot zeer sterke positie in. De grote aandacht voor gasachtige brand-

stoffen heeft echter wel tot een verwaarlozing van onder meer de synthetische

en biologische brandstoffen geleid, hetgeen de marktpositie niet op alle punten

even sterk maakt.49 In veel opzichten zijn de onderzoeksresultaten van de

Powertrains-secties waarschijnlijk vergelijkbaar met die van universitaire onder-

zoeksinstituten of geavanceerde bedrijfslaboratoria. Wel is het zo dat de universi-

taire instituten, waarmee de secties overigens nauw samenwerken, meer funda-

mentele aspecten en mogelijkheden zullen onderzoeken. Het onderzoek van

Automotive blijft meer gericht op toepassing en ontwikkeling.

47 Voor het navolgende is

gebruik gemaakt van: Coolwijk,

H.C.R. van de, e.a., External

Technology Audit, TNO 

Automotive, Delft, maart 2005.

Zie ook: Strategisch Plan 

TNO Industrie en Techniek 

2007-2010, z.pl., z.j.
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Een vraagstuk dat momenteel speelt, is de focus van Automotive. Moet de 

organisatie nog steeds een groot aantal producten en diensten blijven aan -

bieden? Of zou zij een sterke en intensieve band met grote opdrachtgevers uit 

de autobranche moeten opbouwen? In dat laatste geval is een grotere zicht -

baarheid en een sterker imago vereist. Bovendien is dan een concentratie nood -

zakelijk op een aantal technische deelterreinen waarop Automotive kan excelleren.

Zaken als styling en motorontwerp kunnen dan beter aan de autofabrikant 

worden overgelaten. Daarentegen zijn ‘witte vlekken’ als het onderzoek naar

lawaai en tril lingen, temperatuurbeheersing, comfort en de interactie tussen

mens en machine, interessante uitdagingen. Diverse ‘enabling technologies’,

zoals het onderzoek aan materiaaleigenschappen en -toepassingen en het 

ontwikkelen van testtrajecten, zouden eveneens thuis kunnen horen in het tech-

nische aanbod. Samenwerking met andere TNO-afdelingen en onderzoeksinstel-

lingen buiten TNO kan de positie van het onderzoek verder versterken.50

Automotive heeft alle mogelijkheden in zich om zijn leidende positie in het

Europese veld van onderzoeksinstellingen op het gebied van de autotechnologie

te behouden en verder uit te bouwen.

Hans Schippers

48 Interne Jaarrekening 

TNO-Automotive 2006

49 Coolwijk, H.C.R. van de, 

e.a., External Technology 

Audit, TNO Automotive, Delft, 

maart 2005, 36.

50 Coolwijk, H.C.R. van de,

e.a., External Technology Audit,

TNO Automotive, Delft, 

maart 2005, 4, 8-10.
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TABEL 7 De omzet en het aantal medewerkers van de business unit Automotive van 
TNO Industrie en Techniek per afdeling in 2006.48

AFDELING OPDRACHTEN IN OVERHEIDSSUBSIDIE AANTAL MEDEWERKERS
MILJOENEN EURO’S IN MILJOENEN EURO’S

Powertrains 6,0 2,1 49

Homologation 4,3 0 22

Safety 4,1 1,7 27

Advanced Chassis and 3,7 3,5 47
Transport Systems

Crashtest 3,3 0 43

Overhead 0,1 0 27

Totaal 21,5 7,3 215
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n Veiligheid voorop, dat zou voor alle auto's moeten gelden. De afgelopen decennia is er

veel gedaan om de actieve en passieve veiligheid van de verkeersdeelnemers te bevorderen.

Zo kregen de autopassagiers de beschikking over autogordels en airbags, terwijl de kooi-

constructie van de auto hen een relatieve veiligheid bood. Om de veiligheid te meten zijn

allerlei instanties in het leven geroepen. Voor de Europese Unie is in 1997 het NCAP 
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(New Car Assessment Programme) als uniforme crashtest vastgesteld. TNO Industrie en

Techniek heeft een lange traditie op dit gebied en zij is dan ook één van de zes laboratoria

waar deze test wordt uitgevoerd. Hier is een van de drie onderdelen in beeld: de testauto

(een willekeurig exemplaar) rijdt met een snelheid van 64 km in op een enigszins schuin

geplaatste barrière. Het totale testresultaat wordt uitgedrukt in een aantal sterren.
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Materiaal voor 
onderzoek

Materialen behoorden vanaf het begin 

tot de belangrijkste onderzoeksterreinen

van TNO ... 

1 Iterson, G. van, De cultuur,

bereiding en wetenschappelijke

keuring der technisch belangrijke

vezelstoffen, Amsterdam, 

1910, 43. 

Van Itersons leerstoel omvatte 

de ‘microscopische anatomie’;

kort gezegd deed hij onderzoek

naar de bouw van planten.
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... Enthousiast stimulator van het materiaalonderzoek was met name de Delftse

hoogleraar Gerrit van Iterson jr., tevens de tweede voorzitter van de Centrale

Organisatie TNO. Hoeksteen van zijn ideeëngoed was het testen van materialen.

Wilde de industrie op een hoger plan komen, dan moest de karakterisering van

materialen niet langer plaatsvinden op basis van de ervaring van de vakman,

maar op basis van wetenschappelijke methoden. In 1910 stelde hij bij voorbeeld

dat ‘… de wetenschappelijke studie der vezelstoffen in den tegen woordigen tijd

onmisbaar moet geacht worden om de praktische waarde en bruikbaarheid dezer

grondstoffen te kunnen beoordelen.’ 1

Voor Van Iterson was testen niet alleen het domein van de academische weten-

schap en de industrie; ook de overheid had hier een taak te vervullen. Op zijn

 initiatief kwam in 1910 de Rijksrubberdienst tot stand, en negen jaar later de

Rijksvezeldienst. De Rijksrubberdienst werkte aanvankelijk vanuit Van Itersons

eigen laboratorium en bestond, naast Van Iterson zelf, uit slechts één assistent.

De dienst legde zich vooral toe op het ‘keuren’ van monsters, dat wil zeggen het

testen van grondstoffen, tussenproducten en eindfabrikaten. De Rijksvezeldienst

moest zich gaan richten op de textiel- en papierindustrieën, industrieën die

vezels als grondstof gebruikten. De dienst was aanvankelijk gevestigd in een

laboratorium van de Technische Universiteit Delft en hield zich vooral bezig 

met het testen van papier en textiele producten als zeildoek en watten.2

Het ministerie van Economische Zaken droeg in 1941 de Rijksrubberdienst en de

Rijksvezeldienst over aan TNO, gevolgd door het Klei- en aardewerk proefstation

en het Lederproefstation.3 Voor de betrokken organisaties betekende de over-

dracht een krachtige impuls. Zo kreeg de Rijksvezeldienst een nieuwe naam,

Vezelinstituut TNO, en een nieuwe directeur, de uit de industrie afkomstige 

ingenieur J. R. H. van Nouhuys. Het Vezelinstituut kreeg ook meer geld uit de

rijksbegroting en van bedrijven. In 1940, vóór de overdracht, werkten er zes 

personen voor de Rijksvezeldienst. Dat aantal groeide naar 32 in 1942 en naar

maar liefst 143 in 1951. 

Daarmee verwierf het materiaalonderzoek zich een stevige positie binnen TNO.

En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. De situatie rond het onderzoek

is echter totaal veranderd. Drie belangrijke verschuivingen zijn:

De branchegerichte instituten verdwenen en daarmee ook de productgerichte

thema’s zoals rubber, leer en textielvezel. Daarvoor kwam uiteindelijk één

 business unit met materialen als algemeen thema in de plaats.

Het onderzoek voor industriële branches en groepen van bedrijven boette aan

belang in. Dergelijk generiek onderzoek veranderde van karakter en werd steeds

meer vervangen door specifiek onderzoek gericht op de behoeften van afzonder-

lijke bedrijven. Bovendien verschoof het onderzoek van testen naar research en

development. Kort samengevat zou research omschreven kunnen worden als

‘know-why’, development als ‘know-how’ en testen als ‘know-what’.

Deze veranderingen vormen een goede illustratie van de algehele verandering

die TNO Industrie en Techniek heeft ondergaan en die wij hebben gekarakteri-

seerd als de overgang van een coöperatieve onderzoeksorganisatie naar een

2 Kluyver, A.J., ‘G. van Iterson Jr.

een kwart eeuw hoogleraar’, in:

Chemisch Weekblad, 24 septem-

ber 1932, 542-552.

3 Voor een kort overzicht van de

geschiedenis van het proefstation

voor leer zie: Verwimp, L.,

‘Geschiedenis van de middelbare 

vakschool voor leder- en schoen-

industrie en van het Lederinstituut

T.N.O.’, in: De Klopkei 2007

30(1-2), 18-20.
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onderzoeksorganisatie voor contractresearch. De betekenis daarvan kunnen wij

met het thema materialen meer in detail onderzoeken.

Van branchegerichte instituten naar de business unit Materialen
De organisatie van het materialenonderzoek werd aanvankelijk sterk bepaald

door de vier instituten die TNO overnam van het ministerie van Economische

Zaken. Deze instituten waren gericht op een specifieke branche, of een beperkt

aantal branches, en dat bleef zo. Het aantal branchegerichte instituten breidde

zich na de Tweede Wereldoorlog uit. In 1946 kwam bijvoorbeeld het Kunst -

stoffeninstituut tot stand, gevolgd door het Instituut voor Bouwmaterialen en

Bouwconstructies in 1954. Een enkel instituut had een minder duidelijke relatie

met één specifieke branche. In 1946 kwam bijvoorbeeld het Instituut voor

Verpakkingen tot stand, een instituut dat gericht was op een onderwerp dat voor

meerdere branches van belang kon zijn.4 Sommige van deze instituten hadden

een behoorlijke omvang; in 1956 werkten er bijvoorbeeld 200 mensen bij het

Kunststoffeninstituut en in 1959 ongeveer 175 mensen voor het Vezelinstituut.

Alles bijeen ging het om een fors geheel. In 1965 werkten niet minder dan 12

van de in totaal 25 instituten van de Nijverheidsorganisatie op het gebied van

materialen. Al deze instituten werkten echter autonoom. Materialen was in die

tijd geen thema dat expliciet door de hele TNO-organisatie werd gecoördineerd. 

Het contrast met de huidige organisatie van het materiaalonderzoek is groot. 

In 2005 werd binnen het kerngebied TNO Industrie en Techniek een business unit

Materiaaltechnologie opgezet met de bedoeling om al het materiaalonderzoek

daarin onder te brengen. Het textielonderzoek had historische wortels in

Enschede en bleef aanvankelijk in die stad gevestigd, maar ook dit onderzoeks-

veld is per 1 januari 2007 naar de hoofdvestiging van TNO Industrie en Techniek

in Eindhoven verhuisd. In Den Helder wordt nog steeds onderzoek uitgevoerd

naar antifouling en corrosie, omdat daarvoor zeewater nodig is.5 Bepaalde onder-

zoeksvelden waren bovendien al eerder verhuisd naar andere eenheden van TNO,

omdat ze daar beter tot hun recht zouden komen. Het houtonderzoek verhuisde

bijvoorbeeld in 1996 naar TNO Bouw. Verder is het testwerk op grotere afstand

van research en development geplaatst; in 1991 werd hiervoor TNO Certification

opgericht.6 Niettemin omvat de business unit Materialen naar schatting ongeveer

80% van het materiaalonderzoek van TNO. In 2006 werkten er in totaal 130 

mensen bij deze business unit.

De omvang van het materiaalonderzoek in mensjaren is gaandeweg de twintig-

ste eeuw gedaald, maar de coördinatie van dit onderzoek is toegenomen.

4 Een aantal facetten van 

verpakkingsonderzoek. Instituut

TNO voor Verpakking 1946-1971,

1971.

5 ‘Materiaaltechnologie, de 

moeder van alle vooruitgang’, 

in: Oppervlaktetechnieken

2005, 49(4), 32-33.

6 www.tno-certification.nl/

wie-we-zijn.html Gezien: 

4 juni 2007.
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Bovendien zijn de ingangen voor branches verbreed. Vroeger hadden branches

een goede ingang naar TNO via gespecialiseerde instituten als het Lederinstituut

en het Rubberinstituut. Bij het opzetten van TNO Industrie in 1990 ontstonden

zogenaamde branchecentra om deze ingangen te bewaren en tegelijkertijd toch

het materiaalonderzoek te bundelen. Deze branchecentra kwamen uiteindelijk

terecht bij het Kunststoffen- en Rubberinstituut, maar ze werden opgeheven toen

dit instituut in 1996 opging in TNO Industrie. TNO werkt thans met een groot

aantal ‘entrees’, ingangen in de organisatie die deels gericht zijn op branches en

die deels geclusterd zijn rond technologieën. Vergeleken met de branchegerichte

instituten en de branchecentra, zijn de ingangen echter breder. In plaats van bij-

voorbeeld de categorie rubberindustrie heeft TNO nu de ingang  procesindustrie,

een veel ruimere categorie. 

Veranderingen in de industriële structuur waren een belangrijke stuwende

kracht achter de toenemende bundeling van het materiaalonderzoek bij TNO.

Grote en zichtbare sectoren als de textielindustrie kwijnden na 1970 snel weg en

in de rubberindustrie voltrok zich bijvoorbeeld een concentratieproces. De basis

voor dergelijke instituten viel in feite weg en ‘TNO blijft dan zitten met een te

groot researchpotentieel in verhouding tot de koopkrachtige vraag’, zoals de

strategienota uit 1983 constateerde.7

Het materiaalonderzoek werd echter ook meegezogen in het TNO-brede streven

naar focus en massa in het onderzoek en het streven naar een plattere organisa-

tie. Bovendien ontstond in de jaren tachtig voor het eerst het idee dat onderzoek

naar plastics, rubbers, keramiek en dergelijke onder de algemene noemer van

materialen gebracht kon worden. Naast biotechnologie en ict waren ook nieuwe,

verbeterde en hoogwaardige materialen een belangrijk speerpunt van overheid

en industrie in hun zoektocht naar innovatie. Ook dat gaf een extra impuls aan

de geleidelijke bundeling van instituten.

Het generiek onderzoek naar materialen
De branchegerichte organisatie van het materiaalonderzoek hing nauw samen

met de missie van TNO van vóór 1970. Het doen van onderzoek in het algemeen

belang werd vertaald naar generiek onderzoek gericht op sectoren en branches,

en uitgevoerd in nauwe samenspraak met deze doelgroepen. Met de opkomst

van het contractonderzoek ná 1970 was er sprake van de tweede verschuiving in

het materiaalonderzoek, namelijk naar specifiek onderzoek. TNO haalde steeds

meer van haar budget uit de markt bij afzonderlijke bedrijven en richtte haar

onderzoek op hun specifieke wensen. Dat betekent echter niet dat het generiek

onderzoek totaal is verdwenen. Wij staan eerst uitvoerig stil bij de aard en ont-

wikkeling van het generiek onderzoek naar materialen.

TNO had tot 1970 een generieke missie: TNO moest het algemeen belang dienen

en met haar onderzoek een zo groot mogelijke groep bedrijven begunstigen.

Deze missie paste uitstekend in de jaren vijftig en zestig, een tijd waarin de over-

heid met alle macht probeerde de ontwikkeling van de industrie te bevorderen

en de industrie een hoge organisatiegraad had. Niet alleen TNO maar ook het

bedrijfsleven was doordrenkt van het landsbelang.

7 Voor(t)gaan in verandering.

Een aanzet tot een TNO-strategie,

Den Haag, 1983, 11.
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Het effect van generiek onderzoek op het bedrijfsleven was indirect. Het onder-

zoek van het Vezelinstituut leidde tot een stroom publicaties en rapporten, maar

vervulde ook een doorgeeffunctie van in het buitenland gepubliceerde kennis. De

verspreide kennis droeg bij aan een algemeen begrip van een technologie en aan

het ontstaan van verwachtingspatronen. Op deze manier zette generiek onder-

zoek individuele bedrijven aan tot handelen. De introductie van nylon in de

fabricage van dameskousen in de late jaren veertig, bijvoorbeeld, dreef op

 interne kennis van bedrijven, maar onderzoek van het Vezelinstituut speelde een

katalyserende rol.8 Een recenter voorbeeld van het mechanisme is Formatec

Technical Ceramics, in 1996 ontstaan uit Pekago, nadat deze producent van plas-

tic producten uit het werk van onder andere TNO de indruk kreeg dat het spuit-

gieten van keramische materialen een interessant nieuw gebied was. Het bedrijf

betrad vervolgens vooral op eigen kracht dat gebied.9

Generiek onderzoek spreekt sectoren aan en behandelt onderwerpen die voor

groepen bedrijven van belang zijn. Het realiseren van een specifieke innovatie in

een bedrijf is in dat kader echter moeilijk. Een voorbeeld daarvan is het zoge-

naamde AF-proces, een methode waarmee de eigenschappen van textielproduc-

ten gemaakt van rayon (een belangrijke semi-synthetische vezel) verbeterd kon-

den worden. Onderzoekers van het Vezelinstituut ontwikkelden dit proces rond

1950 maar het ontbrak het instituut aan de middelen om de proeven te doen die

nodig waren om de industriële levensvatbaarheid vast te stellen. Daarop werd

besloten te gaan praten met de Algemene Kunstzijde Unie (AKU, nu Akzo), een

grote multinationale producent van rayon, maar ook met een aantal textiel -

bedrijven die een concurrerende technologie gebruikten. Het Vezelinstituut bleef

echter hameren op het algemeen belang: het proces moest de hele textielin -

dustrie ten goede komen. Het Vezelinstituut probeerde bedrijven te organiseren.

De belangstelling om te participeren in het onderzoek bleek echter zeer beperkt

en het AF-proces stierf een stille dood.10

Achteraf constateerde het Vezelinstituut dat het misschien beter was geweest

om het AF-proces aan één fabrikant, of een combinatie van fabrikanten, aan te

bieden, waardoor deze een concurrentievoordeel had gekregen. Deze strategie

stond echter op gespannen voet met de generieke missie van TNO.

‘Vrij speurwerk’ als coöperatieve research
Het AF-proces was een voorbeeld van wat in de jaren vijftig ‘vrij speurwerk’

heette. Een meer misleidende naam voor het werk van TNO valt bijna niet te

bedenken. Vrij speurwerk was onderzoek dat TNO zelf entameerde. Het ging

hierbij echter niet om autonoom onderzoek dat alleen op fundamentele kennis-

ontwikkeling was gericht. TNO kende in de jaren vijftig en zestig een uitgebreid

stelsel van commissies en werkgroepen waarin onderzoekers, industriëlen en

wetenschappers samen de richting van het onderzoek in een instituut bepaal-

den. Er was met andere woorden sprake van een zogenaamd coöperatieve onder-

zoeksorganisatie.

TNO nam van de rijksdiensten het idee over om bij een instituut een commissie

8 Rooij, A. van, ‘Kennis en kou-

sen. De introductie van nylon in

de productie van dameskousen

bij Jansen de Wit, 1945-1955’,

in: Textielhistorische bijdragen

2006, 73-91.

9 Zuurveen, F., ‘Formatec in

Goirle. Krachtig in keramiek’, in:

Microkroniek 2005 (3), 5-8. 

10 Zie stukken in het Nationaal

Archief, Nijverheidsorganisatie

TNO 2.14.36.02 inv. no. 208a.

92 MATERIAAL VOOR ONDERZOEK



93VAN TEXTIEL TOT COATINGS EN VERDER

n Buigen of barsten? Testen zijn onontbeerlijk om de wetenschappelijke waarheid te achter-

halen. Zo kan een ruit eruit komen te zien na een systematische mishandeling in het TNO-

glaslaboratorium. Dan weet u meteen wat het hebben kan.



in te stellen die het onderzoek moest begeleiden en contacten met de industrie

moest bevorderen. De Rijksvezeldienst kende bijvoorbeeld een Commissie van

Advies, voorgezeten door Van Iterson en bevolkt door industriëlen uit vooral de

Twentse textielindustrie, die het onderzoek probeerde te sturen. Na de over-

dracht aan TNO traden vertegenwoordigers van de verschillende ministeries tot

deze commissie toe. In 1959 had het Vezelinstituut een bestuur van 13 personen

en een Commissie van Bijstand van 26 personen van wie respectievelijk 9 en 22

mensen uit de industrie kwamen. Het ging vooral om directeuren en daarnaast

een enkele bedrijfsleider of leider van een onderzoeksafdeling. De invloed van

het bedrijfsleven was diffuus maar duidelijk zichtbaar. Het Vezelinstituut deed in

de jaren vijftig bijvoorbeeld onderzoek naar draadbreuk in textielfabrieken, een

belangrijk probleem, dat leidde tot stilstand van machines. Het instituut deed

ook onderzoek naar een optimale luchtbehandeling voor weverijen, mat de trek -

sterkte van garens en onderzocht het verven van garen en weefsels; het waren

onderwerpen die in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven op de agenda

kwamen, maar generiek van aard waren en de textiel als sector aanspraken.11

Ook zogenaamde researchverenigingen speelden een belangrijke rol bij de

 programmering van onderzoek. In deze verbanden brachten meerdere bedrijven

geld bijeen voor onderzoek. Op deze manier konden de kosten en het risico van

het doen van onderzoek worden gespreid, iets waar vooral de middelgrote

bedrijven van profiteerden. Voor TNO betekenden researchverenigingen niet

alleen een bron van inkomsten, maar ook een mogelijkheid om in zeer nauw 

contact met de industrie onderzoek te verrichten. 

Waarschijnlijk de oudste researchvereniging is De Voorzorg, opgericht in 1943

door een aantal Twentse textielbedrijven als voortzetting van een fonds waar-

mee onderzoek aan de Hogere Textielschool in Enschede gefinancierd werd. De

Textielschool was vooral bedoeld om het kader voor de textielindustrie op te 

leiden, maar deed ook op beperkte schaal onderzoek. Tussen het Vezelinstituut

en De Voorzorg kwam een hechte samenwerking tot stand. In 1946 sloten ze een

formele samenwerkingsovereenkomst en opende het Vezelinstituut een filiaal in

Enschede: een ‘voorpost’ van het Delftse laboratorium.12 Een groot deel van het

onderzoek bestond uit testen en had een generiek karakter. In 1948 entameerde

De Voorzorg bijvoorbeeld onderzoek naar het verband tussen de eigenschappen

van katoen en de eigenschappen van de daaruit gesponnen garens. Het project

zat op het draaipunt tussen testen en het aantonen van de industriële relevantie

daarvan. Het onderzoek liep enkele jaren, maar leverde weinig resultaten op.13

Er kwamen meer researchverenigingen als De Voorzorg tot stand. In 1960 richt-

11 Nouhuys, J.R.H. van, 

‘40 jaren’, in: Jaarverslag

Vezelinstituut TNO 1959, 10-15.

12 Nationaal Archief,

Vezelinstituut TNO 2.14.36.14

inv. no. 4: Vezelinstituut TNO.

Verslag over het jaar 1946, 

ongedateerd.

13 Faber, J., Kennisverwerving 

in de Nederlandse industrie 

1870-1970, Amsterdam, 2001,

87, 95-96.
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ten bijvoorbeeld enkele producenten van golfkarton de Researchvereniging van

de Nederlandse Golfkartonindustrie op. De vereniging had een nauwe band 

met het Instituut voor Verpakkingen, waar veel van het onderzoek plaatsvond.

Dit onderzoek was georganiseerd in een aantal technische commissies, die

bestonden uit vertegenwoordigers van de industrie en TNO en die onderwerpen

als de verpakking van groente en fruit met golfkarton aanpakten. Het Instituut

voor Verpakkingen verzorgde ook een informatiebulletin voor de leden van de

Researchvereniging, waarin de belangrijkste publicaties op het gebied van golf-

karton werden samengevat en beoordeeld. 

Kennisoverdracht bij generiek onderzoek
Onderzoek leidt tot kennis. Deze kennis moet wel worden overgedragen en 

geïntegreerd in een bedrijf wil ze tot economische waarde leiden. Bij generiek

onderzoek speelt deze problematiek sterker dan bij specifiek contractonderzoek,

aangezien het gaat om onderzoek in opdracht van groepen bedrijven (als bij de

researchverenigingen) en om onderwerpen die hele sectoren aanspreken (als bij

het AF-proces en het onderzoek naar draadbreuk). TNO was zich zeer bewust van

de noodzaak om kennis over te dragen; in de woorden van de directeur van het

Vezelinstituut: ‘Want het gaat er eigenlijk om, hoe de industrie en door haar de

gemeenschap de vruchten zal plukken van hetgeen diezelfde gemeenschap in het

researchwerk heeft geïnvesteerd.’ 14 TNO spande zich voortdurend in om een

instrumentarium voor kennisoverdracht te ontwikkelen en te optimaliseren.

Via persoonlijke contacten in het stelsel van researchverenigingen, commissies

en werkgroepen kon de kennis van TNO een weg vinden naar het bedrijfsleven.

Het stelsel van commissies en werkgroepen was precies bedoeld om een derge-

lijk wederkerig contact met groepen bedrijven te organiseren. Publicaties waren

ook een belangrijk instrument van kennisoverdracht. De onderzoeksafdeling van

de AKU las in de jaren vijftig de rapporten van het Vezelinstituut. TNO-onder -

zoekers publiceerden ook veelvuldig in branchetijdschriften en schreven in som-

mige gevallen zelfs handboeken. Het Kunststoffeninstituut begon in 1948 met de

uitgave van Plastica (het huidige Kunststof en Rubber), dat een belangrijk tijd-

schrift voor producenten en verwerkers van kunststof werd en bleef.

TNO had ook een vraagbaakfunctie. ‘Simpele vragen’, vragen waarvoor geen

onderzoek nodig was, beantwoordden de instituten van de Nijverheids -

organisatie zelfs gratis.15 De Nijverheidsorganisatie vond het niet nodig voor dit

type vragen een rekening uit te schrijven en het werd gezien als een vorm van

propaganda voor TNO en het doen van onderzoek in het algemeen. TNO zocht

bovendien het bedrijfsleven actief op. In 1951 stelde het Vezel instituut twee

zogenaamde verbindingsmannen aan, één voor de katoenindustrie en één voor

de wolindustrie. Verbindingsmannen waren bedoeld om de afstand te verkleinen

tussen het laboratorium van TNO en de fabriek, maar aanvankelijk hadden ze

vooral een contactfunctie. De verbindingsmannen moesten TNO bekend maken

bij de industrie en ze moesten het bedrijfsleven helpen om problemen te onder-

kennen en te definiëren. Al snel werd duidelijk dat ze ‘eerste hulp’ moesten 

bieden bij nijpende problemen en ze werden daartoe uitgerust met enkele meet-

14 Nouhuys, J.R.H. van,

‘Textielresearch in Nederland’, in:

T.N.O.-Nieuws, 1952, 107-111.

15 Jaarverslag TNO 1947, 34.

95VAN TEXTIEL TOT COATINGS EN VERDER



apparaten. Het Lederinstituut en het Rubberinstituut volgden in 1953 het voor-

beeld van het Vezelinstituut. Het Houtinstituut kreeg in 1960 een verbindings-

man om de researchvereniging voor de meubel- en matrassenindustrie te bedie-

nen.16

TNO organiseerde aan het begin van de jaren vijftig veelvuldig lezingen en rond-

leidingen bij de instituten om de bekendheid van de organisatie en haar werk te

verhogen. Een meer gerichte variant hiervan waren de zogenaamde Technische

Dagen. In 1942 had het Vezelinstituut samen met het Instituut voor Grafische

Techniek in oprichting de primeur met een dag over papier.17 Het Rubberinstituut

organiseerde in 1945 zijn eerste Technische Dag, gericht op de verwerking van

Amerikaans synthetisch rubber. Dit onderwerp was hoogst urgent omdat dit

type rubber op dat moment de enige verkrijgbare grondstof was. Een jaar later

hielden onderzoekers van het Rubberinstituut lezingen over onderwerpen als de

verwerking van mengsels van synthetisch en natuurlijk rubber, dat toen weer

beschikbaar kwam, en de hechting van rubber aan andere materialen, een 

cruciaal probleem bij de productie van bijvoorbeeld fiets- en autobanden. De

onderzoekers putten daarbij uit eigen werk en uit de in grote hoeveelheden

beschikbaar komende buitenlandse literatuur. De onderwerpen waren van alge-

meen belang voor de rubberindustrie.18 Naast kennisoverdracht was het leggen

en verstevigen van contacten met het bedrijfsleven een belangrijke doelstelling

van de Technische Dagen. Andere instituten organiseerden ook na de oorlog

soortgelijke evenementen.

TNO droeg haar kennis ten slotte ook over via opleidingen. Soms was deze oplei-

dingsfunctie onbedoeld als er personeel van TNO vertrok. In 1947 stapte bijvoor-

beeld de directeur van het Keramisch Instituut over naar de industrie. Instituten

vervulden soms ook ad hoc een opleidingsfunctie. Staatsmijnen (nu DSM) plaat-

ste bijvoorbeeld in 1956 een onderzoeker bij het Kunststoffeninstituut om hem

vertrouwd te maken met het veld. Staatsmijnen stond op het punt om plastics te

gaan maken, maar had zelf weinig ervaring met de verwerking van deze materi-

alen. Het Kunststoffeninstituut ontwikkelde echter ook gerichte opleidingen. In

1951 startte het bijvoorbeeld met cursussen voor studenten werktuigbouwkunde

van de Technische Hogeschool Delft, met de bedoeling kennis over te dragen

over de eigenschappen van kunststoffen die van belang waren bij de bouw van

chemische apparaten.19

Kenmerkend voor al deze methoden om kennis over te dragen, is dat TNO het

bedrijfsleven bij de hand nam en actief haar kennis uitdroeg. TNO nam een onaf-

hankelijke positie in, waarin zij als motor de ontwikkeling van de industrie 

probeerde te bevorderen en het bedrijfsleven probeerde bewust te maken van het

nut van onderzoek en kennis. Dit paste zeer goed in de tijdgeest. Ook bedrijven

investeerden fors in het doen van onderzoek en breidden hun interne faciliteiten

sterk uit. Naast het zeer gerichte onderzoek dat het bedrijf direct vooruit moest

helpen, was er in deze tijd ook veel ruimte voor onderzoek naar bijvoorbeeld

katalyse en procesapparatuur hetgeen de basis vormde van meerdere product-

groepen en niet direct tot economische waarde hoefde te leiden.20

Een ander kenmerk van de methoden van kennisoverdracht uit de jaren vijftig en

16 Kramers, C., ‘Drie jaar verbin-

dingswerk bij het Vezelinstituut

T.N.O.’, in: T.N.O.-Nieuws, 1955,

18-20.

17 Corbeau, L. ‘25 jaar toe -

gepast-natuurwetenschappelijk

onderzoek bij Vezelinstituut en

Wasserij-Instituut T.N.O.’, in:

T.N.O.-Nieuws, 1957, 149-154:

153.

18 ‘Technische dag voor de 

rubberindustrie’, in: T.N.O.-

Nieuws, 1946, 111.

19 Kasteel, Th.J. van, ‘10 jaar

Kunststoffeninstituut T.N.O.’, in:

T.N.O.-Nieuws 1956, 385-389.
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20 Homburg, E., Speuren op 

de tast. Een historische kijk op

industriële en universitaire

research, oratie, Universiteit

Maastricht, 31 oktober 2003.

21 Kasteren, J. van, ‘Bewerken

voorgelakte Al-plaat vraagt 

orde en netheid’, in: Metaal &

Kunststof 1999 37(7), 12-14.
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zestig was dat het effect daarvan op het bedrijfsleven moeilijk te meten en zicht-

baar te maken was. Het effect was indirect. De kennis van TNO verdween zo in

een brede kennispool van kennis waarmee uiteindelijk geïnnoveerd werd.

Niettemin was TNO zeer nauw verknoopt met het bedrijfsleven en werd het

onderzoek in nauwe samenspraak geprogrammeerd.

Generiek onderzoek naar materialen na 1970
Het vertrouwen in onderzoek en de ruimte voor generiek onderzoek bereikten 

in de tweede helft van de jaren zestig een hoogtepunt. Geleidelijk drongen er 

echter kritische geluiden door als zou onderzoek niet belangrijk zijn voor 

in novatie. Het lineaire innovatiemodel, waarin onderzoek altijd tot innovatie

leidt, kwam onder vuur te liggen. De zuigkracht van de markt werd belangrijker

gevonden dan de motor van het onderzoek. In het bedrijfs leven werd fors gesne-

den in de omvang van onderzoeksbudgetten. Vooral het generieke onderzoek

kwam onder druk te staan. Productie en marketing moesten het onderzoek 

sterker gaan sturen. De denkrichting draaide zich om: niet langer werd vanuit

onderzoek richting bedrijf gedacht, maar vanuit bedrijf richting onderzoek. In 

dit kader bewoog de onderzoekspraktijk van TNO zich van generiek naar speci-

fiek. Contractonderzoek in opdracht van een bedrijf of een organisatie werd

steeds belangrijker na 1970. 

Tot op de dag van vandaag zijn er echter generieke residu’s te vinden in TNO. 

Net als de TNO-wet uit 1930 omschrijft de herziene wet uit 1985 de doelstelling

van TNO als het dienstbaar maken van onderzoek aan het algemeen belang. De 

strategienota’s hameren bovendien herhaaldelijk op de maatschappelijke functie

van TNO. Generiek onderzoek blijft de aandacht trekken. 

In de eerste plaats gaat het werk in opdracht van of in samenwerking met 

brancheverenigingen na 1970 gewoon door. In 1981 werkte het Centrum voor

Brandveiligheid van TNO bijvoorbeeld mee aan een brochure van de Nederlandse

Federatie voor Kunststoffen, een branchevereniging; deze brochure ging over

brandveiligheidsaspecten van kunststoffen in de bouw. In 1996 startte TNO

Industrie met een onderzoek naar de bewerking van voorgelakte aluminium

plaat. Onder andere het Aluminium Centrum, eveneens een brancheorganisatie,

zwengelde dit onderzoek aan.21

De researchverenigingen zijn bovendien niet verdwenen, al zijn ze veranderd. De

Voorzorg is nog steeds een belangrijke opdrachtgever voor de huidige business

unit Materiaaltechnologie van TNO Industrie en Techniek. In 2000 schreef TNO

Industrie bijvoorbeeld een rapport voor De Voorzorg waarin de ontwikkelingen

n Het vertrouwen in onderzoek en de ruimte voor
generiek onderzoek bereikten in de tweede helft
van de jaren zestig een hoogtepunt.



rond zogenaamd intelligent textiel werden verkend. Intelligent textiel kan bij-

voorbeeld verwerkt worden in kleding die reageert op de warmte van het

lichaam. Het rapport inventariseerde de mogelijkheden om deze producten te

maken en verkende wat reeds op de markt verkrijgbaar was. In de jaren negentig

voerde TNO samen met De Voorzorg en met subsidie van de overheid een aantal

projecten uit om de productie van textiel milieuvriendelijker te maken.22

TNO werkt vandaag de dag ook met een aantal constructies die sterk lijken op

een researchvereniging. In 2004 startten TNO en Syntens, bijvoorbeeld, een 

‘kennisoverdrachtproject’ dat zich richtte op verwerkers van roestvast staal in

Noord-Nederland. Deze verwerkers, middelgrote bedrijven, richtten zich traditio-

neel op de zuivelindustrie, waar specifieke soorten roestvast staal werden toe -

gepast maar waar de vraag slap was. Het project moest bedrijven helpen bij het

vinden van nieuwe markten door hun kennis van roestvast staal en zijn verwer-

king te verbreden. Het project was zo succesvol dat enkele bedrijven zich ver-

enigden in een Roestvast Staal Vereniging Noord Nederland. Samen met TNO,

Syntens, de Hogeschool Leeuwarden en brancheverenigingen in de metaal werd

in 2005 een Kenniscentrum Roestvast Staal opgericht in Leeuwarden; zowel

regionale, nationale als Europese overheden subsidiëren het centrum. Het

Kenniscentrum richt zich op generiek onderzoek. Het onderzoek omvat het 

testen van roestvast staal, dat wil zeggen de kenmerken en eigenschappen van

het materiaal, maar richt zich ook op research en development, dat wil zeggen

de verwerkbaarheid en toepassingen van roestvast staal. Het Kenniscentrum

Roestvast Staal past naadloos in de praktijk van de jaren vijftig en zestig.23

Hoewel TNO ook nu nog werkt met constructies die lijken op een research -

vereniging, is haar rol echter minder prominent dan in de jaren vijftig en zestig.

Het Industrieel Magnesium Platform (IMP) is een instructief voorbeeld van hoe 

de organisatie en uitvoering van generiek onderzoek is veranderd. Het platform

werd in 2000 opgericht als een ‘netwerk’ van industrie, overheid en kennis -

instellingen en had in juni 2006 in totaal 22 leden, waaronder Corus, de drie

 technische universiteiten, een aantal bedrijven uit de fietsindustrie, en TNO. 

Het is gericht op de productie en verwerking van magnesium, een generieke

doel stelling met andere woorden. Veel van het onderzoek wordt gesubsidieerd, 

maar bedrijven spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de richting van 

dit onderzoek. Het onderzoek krijgt vorm in projecten die gespreid worden 

uitgevoerd. Niet alleen TNO, maar ook de technische universiteiten voeren onder-

zoeksprojecten uit binnen het Platform. Voor TNO kunnen constructies als het

IMP echter ook als ingang werken en leiden tot contractonderzoek. Prolyte, bij-

voorbeeld, kwam via het Platform in contact met TNO. Het bedrijf maakt trussen,

aluminium constructiecomponenten, en liet via een innovatievoucher uitzoeken

of een bepaalde nieuwe techniek voor zijn product van belang kon zijn.24 

Generiek onderzoek kan zich tegenwoordig ook in internationaal verband 

voltrekken, vooral door het beschikbaar komen van Europees geld.

Hipermoulding (High Performance Injection Moulds and Moulding Processes) 

is bijvoorbeeld een mede door de Europese Unie binnen het Zesde Kaderpro -

gramma gefinancierd onderzoeksproject. Doel van het project is een substantiële

22 Roelofs, E.M.G. en Koning 

ter Heege, W.J.M., Textiel- en

tapijtindustrie. Samenvattende

brochure Programma Milieu -

technologie 1995/1998,

Sittard & Utrecht, 1999.

23 www.rvskennis centrum.nl/

Gezien: 7 mei 2007.

24 TNO werkt voor het MKB.

Samen werken aan kennis

maken, ongedateerde brochure,

ca. 2005. www.tno.nl/down -

loads%5Ctno_werkt_mkb.pdf

Gezien: 1 mei 2007.
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n Een van de mooie eigenschappen van glas: het is doorzichtig. Maar het inzicht in het 

productieproces is nog altijd beperkt. Grondstoffen, hergebruik, smeltproces, milieuaspecten;

op al deze terreinen heeft TNO Industrie en Techniek jarenlang kennis en ervaring opge-

bouwd die onder meer gedeeld worden in internationale leergangen.



verbetering van spuitgiettechnologie om de productiekosten te drukken en de

productkwaliteit te verhogen. Binnen Hipermoulding wordt gestreefd naar de

ontwikkeling van software en het geven van opleidingen. Het onderzoek is 

generiek van aard. De EU omschrijft het als ‘collective research’, onderzoek dat

vooral de technologische basis van sectoren moet verbeteren. Voorwaarde voor

toe kenning van financiering is echter de betrokkenheid van brancheverenigingen

en een kerngroep van MKB-bedrijven uit minimaal drie EU-landen. In het geval

van Hipermoulding gaat het om zes brancheverenig ingen, zes onderzoeksinstel-

lingen en twaalf bedrijven uit zes Europese landen. TNO is als Nederlandse

onderzoeksinstelling bij het project betrokken.25

TNO doet nog steeds generiek onderzoek in het algemeen belang maar de 

constructies waarbinnen dat plaatsvindt zijn veranderd. Vóór 1965 was het 

van zelfsprekend dat TNO betrokken werd bij de programmering van onderzoek 

voor sectoren en branches, en was het vanzelfsprekend dat ze dat onderzoek 

vervolgens zou uitvoeren. Na 1970 speelt TNO een minder centrale rol bij 

zowel de organisatie als de uitvoering van generiek onderzoek. In de uitvoering

zijn de technische universiteiten opgerukt. De universiteiten zijn meer onder-

zoek gaan doen en hebben net als TNO te maken gekregen met een sturende

overheid en de roep om rechtvaardiging van hun onderzoeksinspanning. Ook

voor de technische universiteiten is het bijdragen aan innovatie een belangrijke

doelstelling geworden.

Het specifiek onderzoek naar materialen
Naast generiek onderzoek doet en deed TNO specifiek onderzoek, dat wil zeggen

onderzoek in opdracht van bedrijven. De laboratoria die TNO van het ministerie

van Economische Zaken overnam, werkten al in opdracht van bedrijven. De

Bataafsche Petroleum Maatschappij, de Nederlandse arm van Koninklijke Shell,

was in 1921 bijvoorbeeld een grote klant van de Rijksvezeldienst en liet onder

andere filterdoek en papier testen.26 De overdracht van de Rijksvezeldienst en

haar zusters aan TNO gaf aan het opdrachtwerk een nieuwe impuls. Hoewel pre-

cieze cijfers ontbreken, is duidelijk dat sinds 1941 de omvang van het contract-

onderzoek is toegenomen. Het Vezelinstituut haalde in 1943 ongeveer 17% van

zijn budget binnen via opdrachten. In 2006 haalde de business unit Materiaal -

technologie van TNO Industrie en Techniek daarentegen ongeveer 60% van de

omzet uit opdrachten van bedrijven. De branchegerichte instituten verschilden

waarschijnlijk behoorlijk wat betreft het belang van het opdrachtwerk. In 1978

hadden de opdrachten bij het Houtinstituut een omvang van 25% van het 

budget, wat onder het gemiddelde lag.27 

Bij specifiek onderzoek is de relatie met de opdrachtgever in principe nauw en

wederkerig zodat het onderzoek gericht en gestuurd kan worden op maximale

impact voor de opdrachtgever. Door de ontwikkelingen in de omgeving van 

TNO is dat in toenemende mate belangrijk geworden. De overheid, en vooral het

ministerie van Economische Zaken, is na 1970 steeds meer gaan kijken naar wat

het onderzoek uiteindelijk voor het bedrijfsleven oplevert. Generiek onderzoek

en zijn indirecte impact wordt daarbij niet onderscheiden van specifiek onder-

25 www.hiper moulding.com/

Gezien: 18 juni 2007. Feenstra,

J., ‘HIPERMOULDING pakt warmte-

huishouding in spuitgietmatrijs

aan’, in: Kunststof en Rubber,

maart 2006, 22-24. 

26 Nationaal Archief, Ministerie

van Economische Zaken, Directie

van Handel en Nijverheid

2.06.001 inv. no. 5064: Brief

Rijksvezeldienst aan de afdeling

Handel van het Departement van 

Landbouw, Nijverheid en Handel,

21 februari 1922.
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zoek en zijn directe impact, waardoor het doen van contractonderzoek aan -

trekkelijk is geworden. 

Ook de methoden van kennisoverdracht zijn veranderd. Methoden met een 

indirecte impact, zoals publicaties, opleidingen en Technische Dagen, zijn minder

belangrijk geworden na 1970. Waar TNO zelf haar kennis probeert te vermarkten,

gebeurt dat bijvoorbeeld via het opzetten van bedrijven. Het octrooibeleid is ook

sterk aangescherpt. Reeds in 1947 voerde TNO als vuistregel in dat opdracht -

gevers recht hadden op geheimhouding en op eventuele octrooien als zij de 

volledige kosten van een onderzoek droegen. Daarbuiten octrooieerde TNO zelf

resultaten van onderzoek, maar ook dan moest deze kennis zo breed mogelijk

ingezet worden in het bedrijfsleven. Het aantal octrooien was waarschijnlijk 

niet al te hoog. Het aantal premier depots van TNO is in de jaren negentig, en

vooral na 2000, echter sterk gaan stijgen (zie grafiek 2). Octrooien zeggen niet

één-op-één iets over de effectiviteit van de onderzoeksinspanning, maar laten

wel zien dat TNO met een andere blik naar haar onderzoek is gaan kijken. Het

onderzoek ten gunste van een zo groot mogelijke groep bedrijven laten komen,

is niet langer een doorslaggevende overweging. Octrooien zijn strategische

wapens geworden, waarmee TNO bedrijven kan opzetten en een entreebewijs

kan verkrijgen in onderzoeksnetwerken.

Testen
In het voorafgaande zijn twee belangrijke veranderingen in het materiaalonder-

zoek beschreven, namelijk de overgang van branchegerichte instituten naar een

algemene business unit Materiaaltechnologie én de overgang van generiek naar

specifiek onderzoek. Een derde verandering betreft de verschuiving van testen

naar research en development. Testen domineerden lange tijd het materiaal -

onderzoek.

27 Een overzicht van het 

hout onderzoek: Vries, K. de,

‘Permanente houteducatie. 

50 jaar houtvoorlichting in

Nederland’, in: Het Houtblad,

november 2001, 32-47.

28 Het octrooigedrag van de

Nederlandse kennisinfrastructuur

over de periode 1980 - 1999,

2001. Jaarverslagen TNO 

2001-2006.
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GRAFIEK 2 Sterke toename van het aantal octrooien van TNO indiceert een aangescherpt 
octrooibeleid.28



De directeur van het TNO Vezelinstituut schreef reeds in het jaarverslag 1942-43

dat ‘… de weg naar zuiver speurwerk leidt via de ontwikkeling van nauwkeurig

omschreven werkmethoden voor het onderzoek van vezels, garens en weefsels.’ 29

In het spoor van Van Iterson, en de diensten die hij oprichtte, zag TNO het 

testen als een cruciaal middel om de ontwikkeling van de industrie en de maat-

schappij te bevorderen. Testen betekende het verzamelen van gegevens, de 

ontwikkeling van testmethoden en het participeren in commissies en overleg 

om deze methoden algemeen geaccepteerd te krijgen (normalisatie).30 Het testen

betrof zowel generiek als specifiek onderzoek.

Bedrijven lieten hun grondstoffen, halffabrikaten of producten testen door TNO.

Onafhankelijkheid, ervaring en expertise waren belangrijke redenen om een

instituut in te schakelen, maar ook de faciliteiten trokken bedrijven aan. Bij het

Kunststoffeninstituut bestond het opdrachtwerk in 1959 voor ongeveer 31% uit

testen, onder andere van hulpstoffen die nodig waren bij de verwerking van

plastics. Opdrachtgevers waren hier meestal kleine of middelgrote bedrijven 

zonder eigen faciliteiten. Ook grote bedrijven zochten TNO om deze reden op.

Jansen de Wit, een grote breierij van textiele producten, liet in 1952 bijvoorbeeld

garen testen door het Vezelinstituut omdat het bedrijf zelf niet beschikte over

een specifiek apparaat. Staatsmijnen schakelde om vergelijkbare redenen in 1960

het Rubberinstituut in. Het interne R&D-laboratorium van Staatsmijnen beschikte

niet over de apparatuur die nodig was om de eigenschappen te bepalen van een

synthetisch rubber waar het laboratorium aan werkte. De resultaten van het

TNO-onderzoek werden gebruikt voor product- en marktontwikkeling.

Staatsmijnen schafte echter vervolgens de benodigde apparatuur zelf aan en had

TNO daarna niet meer nodig.31

Het testen was niet alleen gericht op het bedrijfsleven. Het Vezelinstituut was

bijvoorbeeld in de jaren vijftig betrokken bij het ontwerp van een standaard -

etiket voor textiel dat beschreef hoe het product gewassen moest worden. 

De opkomst van synthetische vezels als nylon en polyester betekende dat huis-

vrouwen hun waspraktijk moesten aanpassen. De eigenschappen van textiele

producten met synthetische vezels, waaronder het gedrag in de was maar 

bijvoorbeeld ook de kreuk tijdens het dragen, vormden een belangrijk onderwerp

van onderzoek van het Vezelinstituut op basis waarvan het een bijdrage leverde

aan de ontwikkeling van het wasetiket.32

Het testen van textiel gaat tot op de dag van vandaag door, gerelateerd aan de

uitgifte van kwaliteitslabels, productontwikkeling of specifieke opdrachten van

bedrijven. Ook met betrekking tot andere materialen was TNO actief met testen.

29 Nationaal Archief,

Vezelinstituut TNO 2.14.36.14

inv. no. 4: Beknopt jaarverslag

over de jaren 1942 en 1943.

30 Zie ook: Verweij, W.,

‘Spectro. onderz. in verband met 

de normalisatie van drukinkten’,

in: T.N.O.-Nieuws 1947, 203-207.

31 Rooij, A. van, The company

that changed itself. R&D and the

transformations of DSM, te

verschijnen, 2007.

32 Voor het etiket zie: R.

Oldenziel, e.a. ‘Huishouden’, in:

J.W. Schot et al. (red.), Techniek

in Nederland in de twintigste

eeuw. Eindhoven/ Zutphen 2001,

deel 4, 103-131.
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Het Keramisch Instituut, de opvolger van het Klei- en aardewerk proefstation,

ontwikkelde bijvoorbeeld rond 1950 een apparaat om het waterdoorlatend 

vermogen van dakpannen te meten. Deze nieuwe methode was sneller en 

realistischer dan de oude methode.33 Het Instituut voor Verpakkingen droeg 

bij aan het Verpakkingsbesluit, waarin de overheid voorschriften neerlegde voor

de verpakking van levensmiddelen met kunststoffen.34 Het Kunststoffen- en

Rubberinstituut, in 1968 ontstaan uit een fusie van het Kunststoffeninstituut en

het Rubberinstituut, was aan het begin van de jaren zeventig samen met de

Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NSVH) nauw betrokken bij

het opstellen van wettelijke kwaliteitseisen voor condooms. Het Kunststoffen- en

Rubberinstituut verrichte ook vergelijkend warenonderzoek op dit gebied voor

consumentenorganisaties.

Na 1970 is het materiaalonderzoek van TNO verschoven in de richting van

research en development. Overigens verrichtten de instituten vóór die tijd ook

dergelijk onderzoek. Bij het Kunststoffeninstituut ging het bijvoorbeeld om 

productontwikkeling, zowel binnen de eigenlijke plasticindustrie als daarbuiten.

Samen met een jachtenbouwer werd midden jaren vijftig een polyester jacht 

ontwikkeld. Samen met het Instituut voor Verpakkingen werd begin jaren zestig

een plastic melkkrat ontwikkeld in opdracht van de branchevereniging voor de

zuivel. Deze karakteristieke zwarte krat is jarenlang gebruikt bij het transpor -

 teren van melk.35 In dezelfde tijd onderzocht het Vezelinstituut voor Jansen de

Wit de effecten op de kostprijs van het verwijderen van noppen en andere 

onregelmatigheden in het garen. Jansen de Wit had in 1953 geïnvesteerd in

apparatuur om de regelmatigheid van garen te meten, maar kwam nu terug 

met een researchopdracht.36

Na 1970 wordt development dominant binnen het materiaalonderzoek. Zo ont-

wikkelde het Instituut voor Verpakkingen in de jaren zeventig een verpakking

voor een microscoop en onderzocht het verschillende kunststofverpakkingen 

van exportaardappels. Recentelijk werkte TNO voor Ten Cate aan de ontwikkeling

van kunstgras. Voor Ubbink Nederland ontwikkelde TNO een productiemethode

waarmee het bedrijf in één keer dakkapellen kan maken, en leverde ze strate-

gisch advies aan het bedrijf. In dit voorbeeld is de verbreding van het kennis -

pakket dat TNO aanbiedt, goed te zien. Het gaat niet om technische kennis

alleen, maar ook om organisatorische kennis en kennis van de markt.

Testen is nauw verbonden met het ontwikkelen van modellen en zodoende met

research. In 2003 rondden TNO Industrie en KIWA, een onderzoeksorganisatie 

op het gebied van water, bijvoorbeeld een onderzoek af naar de levensduur van 

pvc-waterleidingen. Doel was het voorspellen van de levensduur van de leidin-

gen om op die manier kosten te kunnen besparen. Een vergelijkbaar project 

was de het onderzoek naar de veroudering van matrixverkeersborden voor

Rijkswaterstaat.37 Dergelijk verouderings- en duurzaamheidsonderzoek wordt

sinds de jaren tachtig gedaan en kan voor producenten ook een belangrijke

impuls tot productverbetering zijn. TNO heeft in de tweede helft van de jaren

33 Overzicht onderzoek tot

1981: Vries, A.H. de, (red.), 

40 jaar keramisch speurwerk,

Apeldoorn, 1981.

34 Daalen, B. van, e.a., ‘De

Nederlandse kunststoffenindustrie

sedert de jaren vijftig’, in: H.M.

Brueggemann, (red.),Kunststoffen

1986.: Terugblik en toekomst.

Delft, 1986, 18-21.

35 ‘Internationale waardering

voor Nederlandse plastic krat’, 

in: T.N.O.-Nieuws 1964, 841.

36 Bib. Text.mus. Tilburg, map

Jansen de Wit: cor. tussen 

Jansen de Wit en Vezelinstituut

TNO, 12 november 1952 en 

27 november 1961.
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negentig simulatiesoftware ontwikkeld voor extruders, één van de belangrijkste

machines om plastic producten te maken, waarmee bijvoorbeeld de doorloop -

tijden kunnen worden bekort.38

Wanneer TNO in opdracht research en development verricht voor bedrijven, kan

overheidssubsidie een rol spelen. De overheid subsidieert dan niet TNO, maar het

bedrijf waarvoor TNO in opdracht werkt. Midden jaren tachtig werkte TNO bij-

voorbeeld voor Magneto Chemie (nu Magneto Special Anodes) aan de verbetering

van de producten van dit bedrijf. Magneto was een klein bedrijf, opgericht in

1958 en voortgekomen uit de activiteiten van Henri Beer. Hij ontwikkelde een

energiezuinige titanium anode en vroeg octrooi aan vlak voordat het toen nog

grote Britse chemieconcern ICI hetzelfde deed. De octrooipositie vormde de basis

van de marktactiviteiten van Magneto, maar midden jaren tachtig was het

bedrijf nog steeds klein. Het bedrijf wilde wel innoveren. Met gerichte subsidies

van het ministerie van Economische Zaken werd in 1986 een laboratorium -

medewerker aangesteld en werd een jaar later TNO ingeschakeld. TNO stelde

vast dat de aanvankelijk sterk wisselende resultaten van het onderzoek onder

andere werden veroorzaakt door schommelingen in de temperatuur in het 

laboratorium, en verbeterde de testomstandigheden. Bovendien leidde research

van TNO op het gebied van coatings tot inzicht in het product en het productie -

proces, waardoor de betrouwbaarheid van de anoden kon worden verbeterd, de

levensduur verlengd en de kosten gedrukt.39

Tegenwoordig richt de business unit Materiaaltechnologie van TNO Industrie en

Techniek het vizier vooral op ondernemingen die een behoorlijke omvang hebben

maar zelf geen grote interne onderzoekscapaciteit hebben en een expliciete uit-

bestedingsstrategie hanteren; het zijn vaak bedrijven die tussen het MKB en de

grote multinationals in zitten. TNO streeft daarbij naar strategische relaties met

ondernemingen die willen samenwerken en vooruit willen zien. Zo worden

kennis posities opgebouwd of versterkt, waaruit vervolgens geput kan worden

voor een grotere groep bedrijven en ook voor kleine ondernemingen.

ASML is een voorbeeld van een dergelijke klant. Het bedrijf is in 1984 afgesplitst

van Philips en maakt machines voor de halfgeleiderindustrie. ASML heeft een

strategie waarin toeleveranciers en klanten een belangrijke rol spelen en ook bij

innovatieprocessen benadrukt het bedrijf de externe kennis. De business unit

Materialen deed voor ASML bijvoorbeeld onderzoek naar het waterafstotend

gedrag van coatings in specifieke omstandigheden. TNO had al kennis van 

coatings, maar die heeft een sterke impuls gekregen door het werk in opdracht

van ASML. Deze kennis is vervolgens tevens gebruikt voor andere toepassingen.

ASML heeft alle eigendomsrechten op de kennis die TNO voor het bedrijf produ-

ceert, maar TNO mag deze kennis buiten de markten van ASML toepassen. 

Het voorbeeld van ASML laat zien dat het materiaalonderzoek van TNO niet

alleen verschoven is van generiek naar specifiek en van testen naar research en

development. Er is ook een verschuiving in focus. Vóór 1970 had het onderzoek

betrekking op materialen als leer, rubber, plastics en keramiek voor sectoren die

met betrekkelijk grote volumes werkten. Geleidelijk aan is deze focus verschoven

37 ‘Levensduur van kunststoffen

in de weg- en waterbouw’, in:

Kunststof en Rubber, maart

2003, 37-38. 

38 ‘Aan de hand van een aantal

praktijkvoorbeelden wordt in dit

artikel geschetst in hoeverre 

TNO Industrie het innovatie -

vermogen van de kunststof-

branche kan doen toenemen’, 

in: Kunststof Magazine, november

2002, 16-17.

39 De magie van Magneto,

Schiedam, ca. 2007, 8-9, 13,

17 en 22.
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n Brandveiligheid en TNO Industrie en Techniek vormen al langer een gelukkige combinatie.

Op basis van haar eerdere keuringswerk voor brandweerhelmen kwam men in 2000 met

een nieuwe helm, een ontwerp in Europees verband. Maximale bescherming, licht en com-

fortabel, en uiteraard ook technisch geheel bij de tijd met bijvoorbeeld een geïntegreerd

geavanceerd elektronisch communicatiesysteem.



naar materialen met een hoge kennisintensiteit die worden toegepast voor 

hightechsectoren als de halfgeleiderindustrie. 

Van spin in het web naar partij in de markt
De verschuivingen in het onderzoek van TNO hadden ook gevolgen voor de 

positie van de organisatie in de kennisinfrastructuur. Juist op het gebied van

materialen had TNO geen monopoliepositie, waardoor zij voortdurend in aan -

raking kwam met bedrijven en kennisorganisaties die op de een of andere

manier betrokken waren, of wilden worden, bij het onderzoek. 

De business unit Materiaaltechnologie van TNO Industrie en Techniek is een

belangrijk centrum van materiaalonderzoek binnen TNO, maar ook andere kern-

gebieden begeven zich op dit terrein. TNO Bouw en Ondergrond is bijvoorbeeld

actief in composieten en TNO Defensie en Veiligheid werkt aan de ontwikkeling

van pantsermaterialen. TNO Kwaliteit van Leven werkt aan biomaterialen. Vanuit

de business unit Materialen wordt het onderzoek echter programmatisch gecoör-

dineerd. Buiten TNO deden en doen publieke en semi-publieke kennisinstellingen

onderzoek naar materialen. Vanaf de oprichting van de Technische Hogeschool

Delft werd er bijvoorbeeld aandacht besteed aan textiel. Haar zusterinstelling in

Eindhoven begon in 1959 voorzichtig met onderzoek naar polymeren. In die

jaren had Nederland bovendien met de AKU (nu AKZO) en Staatsmijnen (nu DSM)

twee zeer grote producenten van respectievelijk (semi-)synthetische vezels en

plastics die grote interne onderzoekslaboratoria onderhielden. Daarnaast waren

private laboratoria actief. Reeds in 1890 werd bijvoorbeeld het Proefstation voor

Bouwmaterialen en Bureau voor Chemisch Onderzoek Koning & Bienfait, op -

gericht dat zich richtte op het testen van bouwmaterialen. Het bedrijf is thans

een onderdeel van Stork, maar richt zich nog steeds op het testen van materialen

en biedt een aantal gerelateerde diensten aan.40

In dit uitgebreide veld van materiaalonderzoek onderhield TNO contacten via het

stelsel van commissies en werkgroepen. Het Vezelinstituut was bijvoorbeeld

hecht verknoopt met de AKU. Voor een deel was dit een bijeffect van de carrière

van Isaäc de Vooys. Deze Delftse hoogleraar had samen met Van Iterson aan de

wieg gestaan van de Rijksvezeldienst en bleef betrokken bij TNO. In 1917 vertrok

hij echter naar het bedrijfsleven en in 1930 werd hij hoofd van de AKU. Ook De

Vooys’ opvolger bij de AKU had zitting in het bestuur van het Vezelinstituut. In

die tijd zat het hoofd van AKU’s onderzoeksafdeling in de Commissie van

Bijstand.41

Hoogleraren uit Delft hadden ook een prominente plaats in de commissies, waar-

door hechte relaties gebouwd en onderhouden konden worden. Door persoon -

lijke contacten werd onderzoek uitgewisseld en afgestemd. Bovendien ordende

het lineaire innovatiemodel de relaties met de universiteiten. TNO moest zich

richten op zogenaamd toegepast onderzoek en de universiteiten op fundamen-

teel onderzoek. In de praktijk zijn fundamenteel en toegepast onderzoek moeilijk

van elkaar te scheiden maar het was een krachtig, retorisch instrument waarmee

de kennisinfrastructuur werd geordend. TNO had een brugfunctie te vervullen

tussen universiteit en industrie.

40 Vledder, I., Houwaart, E. en

Homburg, E., ‘Particuliere labora-

toria in Nederland’, deel 1:

‘Opkomst en bloei, 1865-1914’,

in: NEHA Jaarboek, 1999, 249-

290, en deel 2: ‘Achteruitgang,

consolidatie, transformatie,

1914-1950’, in: NEHA Jaarboek,

2000, 104-142.

41 Muntjewerff, H., ‘Tussen kapi-

taal en arbeid. Momenten uit het

openbare leven van de dichter-

ingenieur Isaäc Pieter de Vooys

(1875-1955)’, in: Jaarboek De

Oranjeboom, 1997, 174-218.
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Na 1970 zijn deze coördinatiemechanismen onder druk komen te staan. Voor

TNO, en ook voor universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, is kennis -

ontwikkeling alleen niet meer genoeg. De kritiek op het lineaire innovatiemodel

zette echter in het bijzonder de brugfunctie van TNO onder druk. Bovendien

werd het wetenschaps- en innovatiebeleid in de jaren tachtig meegezogen in de

bredere trend naar ‘meer markt’ bij overheidsorganisaties. Een markt betekende

concurrentie en zodoende overlap tussen kennisproducenten als universiteiten

en onderzoeksinstituten. Omdat de overheid al deze organisaties in meer of min-

der belangrijke mate financierde, was er tegelijkertijd een prikkel om te ordenen

en duplicatie te voorkomen. Na 1970, en vooral na 1985, ontbreekt het echter

aan een centraal coördinatiemechanisme.

Een incident met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) halverwege de

jaren tachtig is illustratief in dit verband. In die tijd stond technische keramiek

sterk in de belangstelling als een innovatief materiaal met nog vele onbenutte

toepassingen. Het ministerie van Economische Zaken lanceerde het Innovatie -

gericht Onderzoeksprogramma (IOP) Technische Keramiek om dit gebied in

Nederland een impuls te geven. Uit deze geldstroom richtte ECN een Keramisch

Atelier op, dat ECN als nationaal centrum voor onderzoek naar keramiek zag.

TNO besloot echter samen met de Technische Hogeschool Eindhoven een eigen

centrum op te zetten, het Centrum voor Technische Keramiek, en voor de finan-

ciering ook IOP-gelden in te zetten. Zo kwamen er twee zeer op elkaar lijkende

instituten tot stand. Vooral ECN was ontevreden omdat het zich in zijn nationale

ambities beknot zag.42 TNO had echter gelijksoortige gevoelens. In de strategie-

nota van 1994 waarschuwde de raad van bestuur dat universiteiten geen ‘kleine

TNO-tjes’ moesten instellen ter bevordering van hun eigen commerciële belangen.

TNO zou het goede voorbeeld geven door de overheid aan te sporen de verschil-

lende partijen in de kennisinfrastructuur beter op elkaar af te stemmen en dupli-

catie van onderzoek te voorkomen.43

Het Centrum voor Technische Keramiek laat zien dat TNO en de universiteiten

elkaar makkelijk vinden. Het centrum bundelde onderzoekers van de Technisch-

Physische Dienst van TNO, en meer specifiek dat deel van de dienst dat al in

Eindhoven gevestigd was, en van een vakgroep van de faculteit Scheikundige

Technologie. Onder de naam ‘Kenniscentrum’ zijn dit soort centra later ook als

formeel model ingezet voor samenwerking met universiteiten. Eind jaren negen-

tig had TNO bijvoorbeeld samen met de Technische Universiteit Eindhoven een

Kenniscentrum Materiaaltechnologie. In dit centrum deden promovendi en 

postdocs onderzoek in het kader van een programma waarin afspraken werden

gemaakt over de onderzoekslijnen die gevolgd zouden worden. Het accent lag op

research, maar met oog voor mogelijke toepassingen; de universiteit bracht de

research in en TNO de relatie naar de praktijk. Het Kenniscentrum Materiaal -

technologie werkte bijvoorbeeld aan zogenaamde hybride coatings. De eigen-

schappen van dit type materialen werden bestudeerd en ook mogelijke toepas-

singen zoals een coating die functioneerde als krasbestendige laag op poly -

carbonaat waardoor de transparantie van dit materiaal beschermd kon worden.44

42 Verbong, G., Berkers, E. en

Taanman, M., Op weg naar de

markt. De geschiedenis van 

ECN 1976-2001, Petten, 2005, 

34, 38.

43 Werk maken van kennis.

TNO-strategie 2000, Delft, 1994, 

17-20.

44 ‘Onderzoek TU Eindhoven en

TNO. Hybride coatings verbeteren

eigenschappen van polymeren’,

in: Kunststof Magazine 2001,

12(7), 25.
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De samenwerkingsverbanden tussen TNO en de Technische Universiteit Eind -

hoven illustreren ook de veranderingen bij de universiteiten in het algemeen 

en de technische universiteiten in het bijzonder. De universiteiten zijn in hun

beleid het bijdragen aan innovatie gaan benadrukken en zijn zelf bruggen gaan

bouwen naar de industrie. Ook de Technologische Topinstituten (TTI’s) zijn een

resultaat van deze trend. Twee van de vier in 1997 opgerichte TTI’s richten zich

op materialen: het Dutch Polymer Institute (DPI) en het Netherlands Institute for

Metals Research (NIMR). TNO is vanaf het begin bij deze TTI’s betrokken geweest,

maar de relaties zijn fragiel. Zo is de synergie tussen het eigen onderzoek en dat

van het DPI te laag.

Omdat de klassieke taakverdeling tussen universiteiten en TNO is losgelaten, is

ook een gemakkelijk ordeningsmodel van de kennisinfrastructuur afgebroken. 

De metaforen van ‘de markt’ en ‘netwerken’ bieden alternatieven, maar hebben

connotaties die negatief beoordeeld worden. Netwerken omvatten zelden alle

actoren in de kennisinfrastructuur, waardoor uitsluiting en enige duplicatie van

onderzoek onvermijdelijk zijn. Een markt suggereert dat er concurrentie plaats-

vindt, en zelfs wenselijk is, maar dat staat op gespannen voet met de wens tot

een zo efficiënt mogelijke besteding van overheidsgeld. Het ontbreekt aan een

methode om de verschillen tussen TNO en de universiteiten te conceptualiseren.

De universiteiten, in hun verlangen om relevant te zijn voor de industrie, zetten

daardoor TNO onder druk. 

Nieuwe vragen.
De druk op TNO doet vragen opkomen als voor wie TNO werkt en wat dat op -

levert. Deze vragen horen ook bij een onderzoeksorganisatie die zich niet richt

op het produceren van kennis alleen. Gerrit van Iterson, Frits Went en andere

mensen die bij de oprichting en eerste levensjaren van TNO betrokken waren,

zouden deze vragen echter hebben bevreemd. In hun perspectief werkte TNO

voor alle bedrijven en dreef ze de industrie aan met onderzoek en kennis. De

vraag naar de impact en relevantie van onderzoek bestond niet, ook niet buiten

TNO. Onderzoek dreef de economie aan en TNO had daarbij een belangrijke rol 

te vervullen.

Het lineaire innovatiemodel speelde een belangrijke rol. Het idee was dat onder-

zoek altijd wel tot innovaties leidde, zij het op een onvoorspelbare manier.

Gekoppeld aan de ruime verwijzing naar ‘het algemeen belang’ in de TNO-wet

van 1930, vertaalde dat zich naar generiek onderzoek. TNO pakte onderwerpen

aan die voor complete sectoren van belang waren (bijvoorbeeld het onderzoek

naar draadbreuk bij het Vezelinstituut) en probeerde haar kennis zo breed moge-

lijk in de industrie ingevoerd te krijgen (zoals bij het AF-proces). Het onderzoek

werd geprogrammeerd in nauw contact met het bedrijfsleven, maar onderzoe-

kers kregen veel ruimte om initiatief te nemen, in het vertrouwen dat onderzoek

toch wel tot innovatie leidt. TNO was niet autonoom maar onafhankelijk en ze

had een prominente plaats in de Nederlandse kennisinfrastructuur.

In plaats van onderzoek naar draadbreuk samen met researchvereniging De

Voorzorg doet TNO nu onderzoek naar coatings voor ASML. In deze zin is de

108 MATERIAAL VOOR ONDERZOEK



markt van TNO versmald: ze richt zich vooral op hightech in plaats op van 

technologie in de breedte en ze richt zich vooral op bedrijven waarmee een

weder kerige relatie opgebouwd kan worden in plaats van op alle bedrijven. Het

onderzoek is ontwikkeld van generiek naar specifiek; steeds meer van het onder-

zoek van TNO wordt gefinancierd uit contracten met bedrijven en organisaties.

TNO wordt nu betrokken bij onderzoek van bedrijven. Ook voor onderzoek waar-

toe TNO zelf het initiatief neemt, moet en wil ze op zoek naar bedrijven die wat

in dat initiatief zien. TNO moet haar relevantie aantonen en waarmaken. Ze heeft

haar vanzelfsprekende plaats in de kennisinfrastructuur verloren. Ze drijft niet

meer aan, maar wordt aangedreven en laat zich aandrijven.

Het geloof dat onderzoek belangrijk is voor de industrie en de economie is onver-

minderd groot, maar het geloof dat onderzoek tot innovatie leidt, is vervangen

door het geloof dat de vraag naar onderzoek tot innovatie leidt. TNO en de 

universiteiten moesten op zoek naar nieuwe verhoudingen. Bovendien zette de

nieuwe opvatting een proces in gang om de ‘vraagsturing’ van TNO te vergroten.

De term is recent, maar past goed bij de pogingen van de laatste veertig jaar om

het bedrijfsleven te laten vertellen wat TNO moet doen in de hoop dat dan de

impact van het onderzoek groter wordt. TNO zelf vond dat het zo moest. Zij

werd ook door de overheid en haar adviesraden en commissies die kant op

geduwd. De roep om meer vraagsturing leidde tot meer specifiek onderzoek, dat

een directe impact heeft maar geen motor is voor de hele industrie. Tegelijkertijd 

probeerde TNO wel haar maatschappelijke functie als motor van de industrie te

behouden. Deze functie vroeg om generiek onderzoek, dat echter een indirecte

impact had. Dat onderzoek kwam zodoende onder druk te staan omdat het leek

alsof het maar weinig concreets voor het bedrijfsleven opleverde. TNO werd in

twee tegenovergestelde richtingen getrokken.

Arjan van Rooij en Harry Lintsen
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n Het geloof dat onderzoek tot innovatie leidt, 
is vervangen door het geloof dat de vraag naar 
onderzoek tot innovatie leidt.
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n Materialen zijn al eeuwenlang onderworpen aan keuring en onderzoek. Niet alleen de

kwaliteit probeert men zo goed mogelijk vast te stellen, ook is men op zoek naar nieuwe

materialen of toepassingsmogelijkheden. 

De glasprinter vormt een van de innovatieve toepassingen op glasgebied. In een machinale

procesgang wordt gekleurd glaspoeder in drie basiskleuren in de gewenste hoeveelheden
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over de hele glasplaat aangebracht om vervolgens door middel van een bakproces met het

glas te versmelten. Het gekleurde poeder krijgt daarbij de gewenste kleur en het gewenste

reliëf. De verhouding tussen de drie basiskleuren zoals die in de grafische wereld gebruike-

lijk is, moest voor het glaspoeder opnieuw vertaald worden. Daarvoor ontwikkelde TNO

Industrie en Techniek de software. Een gelaagd en kleurrijk resultaat.



75.000 KLANTEN

Het midden- en 
kleinbedrijf

‘TNO werkt veel samen met heel veel

bedrijven in het midden- en kleinbedrijf

(MKB)’, stelde onlangs Hans Huis 

in ’t Veld, voorzitter van TNO Raad van

Bestuur ... 

112



... De contacten zijn ‘intensief en divers’. Het MKB verstrekt opdrachten aan TNO.

Het maakt gebruik van verschillende regelingen zodat bedrijven TNO kunnen

inschakelen voor onderzoek. Daarnaast zijn er nog de informele marktcontacten.

‘Alles bij elkaar bereikt TNO in vier jaar op een of andere manier de hele doel-

groep’, zegt Jos Louwe van Strategie en Planning TNO. En die doelgroep heeft een

forse omvang, namelijk 75.000 ondernemingen. 1

Dat klinkt succesvol, maar er is iets merkwaardigs. De relatie tussen TNO en MKB

wordt door de overheid tegelijkertijd als problematisch gezien. Een commissie

onder leiding van Herman Wijffels, voorzitter van de SER, kreeg de opdracht om

het functioneren van TNO en andere kennisinstituten te evalueren. Zij vroeg zich

af ‘… of de prestaties van TNO groot genoeg zijn en in goede verhouding staan

met de significante overheidssubsidie ... ’. Volgens het eindrapport uit 2004 kon

dat niet overtuigend worden aangetoond. Vooral de bijdrage van TNO aan 

innovatieprocessen in het MKB werd in twijfel getrokken.2 In datzelfde jaar

kwam de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) tot de

conclusie dat de toegankelijkheid van de publieke kennisinfrastructuur voor het

MKB ‘voor verbetering vatbaar’ was. TNO werd daarbij in het bijzonder

genoemd.3 Ook het ministerie van Economische Zaken was de afgelopen jaren

druk bezig met het MKB en nam allerlei initiatieven en maatregelen om die toe-

gankelijkheid, onder andere tot TNO, te verbeteren. 

Hoe zijn deze twee visies met elkaar te rijmen? Heeft TNO onvoldoende zelfken-

nis en schat zij haar verhouding tot het MKB verkeerd in? Of zijn de analyses van

Wijffels c.s. en de Adviesraad onvoldoende diepgravend? Uit een historische

beschouwing komt een ander beeld naar voren. De relatie tussen TNO en het

bedrijfsleven is ingrijpend veranderd. Dat is ten koste gegaan van een belangrijk

segment van het MKB, waarbij het onduidelijk is of de overheid (met name

Economische Zaken) en TNO dat hebben beseft. Veel van de huidige maatregelen

lijken op het herstellen van de oude band die TNO ooit had met het MKB. Wat is

er precies gebeurd?

Het MKB, een oude liefde 
De verhouding tot het MKB was lange tijd binnen en buiten TNO geen vraagstuk.

De Nijverheidsorganisatie van TNO was verankerd in het bedrijfsleven en dat

bestond hoofdzakelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen.

Brancheorganisaties onderhielden hechte relaties met onderzoeksinstituten van

de TNO-Nijverheidsorganisatie. In besturen, commissies en researchverenigingen

zaten ondernemers en directeuren, vooral van middelgrote en grote bedrijven. 

Zij gaven vorm aan de zogenaamde coöperatieve research van TNO en de uit -

komsten van dat generieke onderzoek werden verspreid binnen de branche of 

de aangesloten bedrijven. 

Een voorbeeld uit de vroege geschiedenis. In 1937 werd het Proefstation voor 

de Wasserij-industrie opgericht. De eerste drie jaar werd het geheel gefinancierd

door brancheorganisaties, daarna deels ook door het ministerie van Handel en

Nijverheid. De bedrijfstak bestond hoofdzakelijk uit kleine en middelgrote 

bedrijven. Het proefstation, dat later officieel als Wasserij-instituut onder TNO

1 Ent, L. van der, TNO werkt voor

het MKB. Samen werken aan

kennis maken, z.pl., z.j., 4.

Website TNO geraadpleegd op 

1 juni 2007.

2 Rapport Ad Hoc Commissie

‘Brugfunctie TNO en GTI’s, De

kracht van directe verbindingen,

Den Haag, 2004, 54.

3 Adviesraad voor het

Wetenschaps- en Technologie -

beleid, Innovatie zonder inventie.

Kennisbenutting in het MKB

z.pl., 2005, 6.
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zou vallen, deed onderzoek naar wasmiddelen, machines en textiel.4

Tijdens de oorlog werd er onderzoek gedaan naar nieuwe wasprocedés. Gezien

de schaarste aan wasmiddelen, zette het Proefstation in op het zogenaamde

zeeploos wassen. Na de oorlog hielden onderzoekers zich bezig met de oorzaak

van slijtage aan kleding. Zij bewezen keer op keer de goede kwaliteit van de

wasresultaten van de wasserijen in vergelijking met het thuis wassen. Dit had

echter geen effect op de publieke opinie om de was uit te besteden. Integendeel,

de huisvrouw ging steeds meer thuis wassen. Wasserijen gingen zich vervolgens

richten op grootgebruikers (hotels, ziekenhuizen en dergelijke). De onderzoekers

volgden in hun spoor.

Met dit voorbeeld kunnen twee vraagstukken worden geïllustreerd waarmee

gesubsidieerde onderzoeksinstituten kampen die generieke research verrichten.

Een van de vragen is of dergelijk onderzoek niet door commerciële kennisorg -

anisaties verricht kan worden. Zo had het Proefstation voor de Wasserij-industrie

concurrentie van een zekere dr.ir. Hennie de Wijs, die sinds 1930 een advies -

bureau en laboratorium voor wastechniek had. Zij was opgeleid tot scheikundig

ingenieur en gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft. De Wijs had een

uitstekende naam onder wasserijen en had goede contacten met de Nederlandse

Vereniging van Huisvrouwen. Zij deed al vroeg onderzoek naar het zeeploos 

wasprocedé en vroeg als eerste een octrooi aan. Daarmee maaide zij het gras

weg voor de voeten van het ambitieuze en net opgerichte Proefstation. De Wijs

zou tot de jaren zestig een concurrent voor het Proefstation blijven.

De andere vraag betreft de eigendomsrechten van de onderzoeksresultaten. In

het geval van het zeeploos wassen claimde de brancheorganisatie het monopolie

over de kennis van het Proefstation voor de Wasserij-industrie. Die claim hield

zes maanden stand. Tot woede van de wasserijen publiceerde het Vezelinstituut

van TNO een communiqué in Nederlandse dagbladen over het wassen zonder

zeep, met name gericht op huisvrouwen. Dit geschiedde op herhaaldelijk verzoek

van het ministerie van Handel en Nijverheid. De kennis was verstrekt door 

ir. R. Smit, directeur van het Proefstation, tevens medewerker van het Vezel -

instituut. Smit verklaarde uit ‘algemeen belang’ te handelen. Een door de over-

heid gesubsidieerde instelling kon in de oorlogssituatie dergelijke cruciale kennis

voor huisvrouwen niet achterhouden.

Ook kan men zich afvragen wat het effect was van de door TNO geproduceerde

kennis en welke bijdrage deze leverde aan de ontwikkeling van bedrijfstakken.

Het is evenwel onbekend wat er met de kennis van het Proefstation en van de

andere TNO-instituten en -diensten in de praktijk gebeurde. In het geval van 

contractresearch mag men ervan uitgaan dat de opdrachtgever zorg droeg voor

het gebruik van zijn duur betaalde research. In het geval van coöperatieve

4  Dorst, C. van, Tobben met de

was. Een techniekgeschiedenis

van het wassen in Nederland

1890-1968, Eindhoven 2007,

55-56. Zie voor het navolgende

pag. 138-140 en 112-117
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research ligt dit minder voor de hand. Weliswaar droegen individuele bedrijven

een deel van de kosten, maar de directe betrokkenheid was minder. Bovendien

moesten bedrijven het vermogen hebben om specialistische kennis te absorbe-

ren, en dat was bij het MKB een probleem. Zo vroeg een speurwerkcommissie in

1967 TNO over deze problematiek na te denken en riep zij kleinere bedrijven op

om een minimale technische staf in stand te houden.5 TNO besloot meer tijd en

energie in het MKB te steken en ook de publiciteitsfunctie te versterken.6

Welk deel van het MKB door TNO werd bereikt, is ook een vraag. TNO ging vooral

in zee met branche-organisaties en researchverenigingen en daarvan profiteer-

den vooral de aangesloten bedrijven. Het MKB (in die tijd gedefinieerd als be -

drijven met maximaal 50 werknemers) was aanzienlijk uitgebreider en bestond

uit circa 325.000 bedrijven in 1963. TNO zocht voortdurend naar mogelijkheden

om de MKB-markt verder te verkennen en had daartoe contact met de

Rijksnijverheidsdienst. Deze was in 1913 opgericht met het expliciete doel om als

intermediair te dienen bij kennisvragen van het bedrijfsleven, vooral het MKB.

De consulenten van de dienst inventariseerden voor bedrijven gratis de relevante

literatuur en documentatie, organiseerden tentoonstellingen en demonstraties,

legden contacten met leveranciers en afnemers, gaven lezingen en verwezen

door naar kennisorganisaties, onder andere naar TNO. De Rijksnijverheidsdienst

kreeg in 1959 naar schatting 12.000 adviesaanvragen te verwerken. Deze laag-

drempelige organisatie bereikte dus jaarlijks ongeveer 3 tot 4% van het MKB. In

de jaren tachtig werd de dienst gereorganiseerd en omgevormd tot het

Innovatiecentrum, dat later is opgegaan in het tegenwoordige Syntens. Onder

deze naam komen wij haar verderop weer tegen.

De Nijverheidsorganisatie van TNO was in vele MKB-sectoren actief. Vermoedelijk

bereikte zij hoofdzakelijk de middelgrote bedrijven van het MKB. Kleine bedrij-

ven (1-5 werknemers) zal zij ook als klant hebben gehad, maar dan alleen voor

het testen en keuren. Middelgrote bedrijven werkten vooral met TNO samen in

een coöperatief verband. Zij beschikten doorgaans niet over dure laboratorium -

faciliteiten. Coöperatieve research bood hun de mogelijkheid om knelpunten in

hun bedrijf met collega’s te bespreken, de internationale kennispool te mobilise-

ren en generiek onderzoek te doen. Specifieke onderzoekswensen konden zo

mogelijk nog via contractresearch ingewilligd worden. De Nijverheidsorganisatie

had door deze oriëntatie een praktische inslag. Zij moest concrete problemen

aanpakken. Technici van vooral middelbare en hogere technische scholen en

deels met jarenlange ervaring in het MKB bevolkten de organisatie.

Dit beeld gaat grosso modo op voor de toenmalige Nijverheidsorganisatie van

TNO. Toch had ieder onderzoeksinstituut zijn eigen karakteristieken. Zo bezat het

Centraal Technisch Instituut in beperkte mate relaties met het MKB. Het was

 primair opgericht om de instituten van de Nijverheidsorganisatie van TNO ter

zijde te staan op chemisch- en fysisch-technologisch gebied. Maar zelfs deze

breedgeoriënteerde en meer onderzoeksgerichte dienst werkte voor kleinere

bedrijven. Een van de twee hoofdterreinen was de warmtetechniek.7 In dat kader

onderzocht het instituut bijvoorbeeld voor de zuivelbonden de mogelijkheden

5  Rapport van de Speurwerk -

commissie, Het industriële onder-

zoek- en ontwikkelingswerk in

Nederland, Haarlem, 1967.

6 Jaarverslag TNO 1963, 13.

Jaarverslag TNO 1964, 94-96.

Jaarverslag Nijverheidsorganisatie

1965, 7. H.F.J. Freutel, ‘Méér

belangstelling voor kennisover-

dracht’, in: T.N.O.-Nieuws 1964,

19, 426-430.

7  Centraal Technisch Instituut

T.N.O., Jaarverslag 1957,

3, 11, 37.
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van brandstofbesparing van boter- en kaasfabrieken. Ook bedrijven in de bouw

schakelden het instituut in, en wel om de warmtegeleiding van bouw- en isola-

tiematerialen te bepalen. Het laatste type opdrachten kon uitgevoerd worden

omdat er een langdurig programma liep naar het transport van warmte en vocht

door bouwconstructies.

Opnieuw op zoek naar het MKB (na 1970)
TNO moest zich meer richten op het bedrijfsleven, zo werd vanaf de jaren zeven-

tig voortdurend geroepen. Die kreet kan vanuit het voorafgaande perspectief op

diverse wijzen geïnterpreteerd worden. De overheid vond dat TNO meer haar

eigen broek moest ophouden en schiep het verkeerde beeld van een wereld-

vreemde org anisatie die op kosten van de overheid met fundamentele research

bezig was. TNO moest op zoek gaan naar dat deel van het bedrijfsleven dat op

contractbasis met haar in zee wilde gaan. Zij werd een onderzoeksorganisatie

voor contract research. Coöperatieve research boette aan belang in. Daarmee 

voelden overheid en TNO dat zij een liefde gingen verliezen en stelden zij de

relatie tot het MKB vanaf die tijd regelmatig aan de orde.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw werd het MKB herontdekt door

politiek en bestuur. De veranderende economische structuur, met een minder

dominante positie van de grote multinationals heeft daar zeker aan bijgedragen.

Maar ook zag men een belangrijke rol voor het MKB weggelegd in het economi-

sche herstel. Dat herstel moest komen van innovaties en daar achtte men vooral

de kleinere en flexibeler bedrijven toe in staat en niet de grote, logge en bureau-

cratische ondernemingen. 

Een opvallend initiatief uit de jaren zeventig was het Experimentele Project

Industriële Innovatie van TNO en de Federatie voor de Metaal en Elektro -

technische Industrie (FME). TNO riep hiervoor de Innovatie Advies Groep (IAG) 

in het leven. Het project werd uiteindelijk als Project Industriële Innovatie (PII)

tot 1984 voortgezet, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Doel van het PII was het ontwikkelen van een methodiek om innovatie te 

bevorderen, met name bij het MKB. Het PII poogde bovendien de organisatie -

advieswereld op te leiden in vraagstukken rond innovatie. Volgens TNO was het

PII succesvol: 83% van de deelnemende bedrijven had na afloop van het project

een nieuwe activiteit gerealiseerd. Tevens waren er nieuwe, innovatieve bedrijven

van start gegaan.8

Een nieuwe idee van TNO was eveneens de regionalisering van haar dienstver -

lening. Het MKB zou immers vooral regionaal werken. In 1982 werd een kantoor

in Enschede geopend dat vooral een ‘ingangsfunctie’ moest hebben en het regio -

nale bedrijf de TNO-organisatie moest binnenloodsen. Ook organiseerde TNO

zogenaamde contactdagen in de regio.9 

TNO ontwikkelde bijna continu nieuwe initiatieven om MKB-bedrijven te 

bereiken en vooruit te helpen. In 1995 startte bijvoorbeeld het zogenaamde 

MKB- initiatief, een adviestraject waarbij TNO met haar opdrachtgever poogde te

komen tot een strategisch plan waarin de activiteiten  werden ontvouwd die de

technologische en marktposities van het betrokken bedrijf moesten versterken.10

8 Jaarverslag TNO 1985,

10-12. Breeman, E., ‘Het PII is

fini, lang leve de industriële inno-

vatie’, in: Toegepaste Wetenschap

TNO 1 (1985, 1), 28-29. Zie

ook: Dijk, A. van, Innovatie en 

overheidsbeleid: duwen en trek-

ken in de industriepolitiek,

Amsterdam, 1986, 130-187.

9 Jaarverslag TNO 1982, 9.

Borsten, H., Kennisoverdracht van

groot belang voor industriële (sic) 

vernieuwing, TNO-Project 10,

1982, 288-292: 289.

10 Jaarverslag TNO 1996, 7,

19. Hage, H., ‘MKB-initiatief 

van start: ‘‘Goed voor de BV

Nederland’’, in: Toegepaste 
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In 1999 werd dit opgeschaald tot een nationaal programma en gesteund door het

ministerie van Economische Zaken.

Het MKB en de hedendaagse kennisinfrastructuur
Waar hebben al deze initiatieven toe geleid? Welke rol geeft het innoverend MKB

in deze tijd aan TNO?

Hét MKB bestaat niet, aldus de AWT, ‘Binnen het MKB is sprake van een grote

diversiteit in de wijze waarop bedrijven innoveren en daarmee ook in de behoef-

ten en knelpunten wat betreft kennisbenutting.’11 Het MKB (tegenwoordig 

gedefinieerd als bedrijven met één tot 250 werknemers) telt nu ruim 650.000

bedrijven. Met 2,8 miljoen werknemers verschaft het bijna 60% van de werk -

gelegenheid en zet het 450 miljard euro om, ruim 50% van de omzet van het

Nederlandse bedrijfsleven. Achter deze getallen gaat een bonte variëteit aan

bedrijven en bedrijfjes schuil: het café, het boekhoudkantoor, het ontwerp -

bureau, de machinefabriek, de spuitgieterij en het softwarebedrijf.

Er zijn verschillende indelingen van het MKB mogelijk. Binnen dit verhaal is een

indeling naar innovatiepraktijk het meest relevant. Het MKB kan dan – aldus de

AWT – ingedeeld worden naar koplopers in innovaties, volgers in innovaties en

een restcategorie.12 Die laatste categorie, waarvoor innovatie niet belangrijk is,

blijkt overigens de grootste te zijn, met meer dan 400.000 bedrijven. De kop -

lopers binnen het MKB doen zelf aan onderzoek en beschikken over eigen

researchfaciliteiten met bijbehorende staf. Het aantal koplopers wordt geschat 

op 10.000 bedrijven. Dan is er de grote groep van volgers van innovaties, ruw

geschat 210.000 bedrijven. Deze groep bestaat enerzijds uit ontwikkelaars, die

bestaande kennis en technologieën op een slimme manier combineren tot een

nieuw product, proces of een nieuwe dienst. Daarvoor hebben zij nauwelijks

researchfaciliteiten nodig, maar wel ontwerpers, die nieuwe concepten ont -

wikkelen. Anderzijds zijn er de imitators.13 Ook zij innoveren, maar lopen daarin

niet voorop en passen uitsluitend bewezen kennis en technologie toe. Daarom

behoeven zij niet te beschikken over researchfaciliteiten. 

TNO richt zich vooral op de koplopers en de ontwikkelaars, en in mindere mate

op de imitators. Dat betekent een potentiële klantenkring van 150.000 bedrijven.

Op een aantal gebieden heeft TNO echter geen expertise. Uiteindelijk komt het

erop neer dat zo’n 75.000 bedrijven van de koplopers en de volgers tot de doel-

groep worden gerekend. Wat kan TNO voor deze bedrijven betekenen? En vooral,

wat is haar betekenis voor het MKB in relatie tot andere kennisorganisaties?

Het innovatief MKB staat voor een serie uitdagingen: beschikbaarheid van 

Wetenschap 11 (1995, 3/ juni),

6-7. Hage, H., ‘TNO MKB-

Initiatief wordt nationaal 

pro gramma’, in: Toegepaste

Wetenschap 15 (1999, 

1/ januari), 26-28.

11  Adviesraad voor het

Wetenschaps- en Technologie -

beleid, Innovatie zonder inventie.

Kennisbenutting in het MKB,

‘z.pl., 2005, 5.

12 De AWT schrijft in dit verband

niet van ‘volgers’, maar van de

lelijke en onduidelijke term 

‘toepassers’. In dit en in het 

laatste hoofdstuk wordt verder 

de term ‘volgers’ gebruikt.
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kapitaal, goede risico-inschatting, flexibele bedrijfscultuur, etc. Een van die uit -

dagingen is het optimaal benutten van kennis en dat vraagt om een adequate

kennisinfrastructuur voor het MKB. Onderzoek is duur en risicovol. Bedrijven van

het MKB kunnen de investeringen doorgaans niet opbrengen en investeren 

minder in R&D dan wenselijk is. Samenwerking en subsidies kunnen in dat geval

uitkomst bieden. Verder beschikken bedrijven van het MKB intern niet over alle

benodigde kennis en relevante informatie, omdat zij doorgaans gespecialiseerd

zijn. Technische, commerciële en managementkennis zijn bij innovaties vaak

onvoldoende aanwezig. MKB-ondernemers werken daarom samen met externe

partijen, deels behorend tot de kennisinfrastructuur. 

Bij 90% van de innovaties spelen externe partijen een rol en in 40% van de

gevallen drie of meer partijen. Uit onderzoek blijkt verder dat leveranciers en

klanten de belangrijkste partijen zijn. In 35 tot 50% van de innovaties wordt er

met hen samengewerkt. Ook familie en vrienden doen mee, én adviseurs, 

collega-bedrijven, kennisinstellingen (hogescholen, TNO), overheden en 

intermediairs (Syntens, Kamer van Koophandel, etc).14 Indien wij in het bijzonder

de externe kennisbronnen onderzoeken die het MKB mobiliseert, dan blijken

leveranciers en concurrenten (of collega-bedrijven) verreweg de belangrijkste

kennisbronnen te zijn. Afhankelijk van het type innovatie worden leveranciers in

40 tot 70% van de innovaties gemobiliseerd en ‘concurrenten’ in 20 tot 30%.

Kennisinstellingen blijven daarbij achter. Onderwijsinstellingen als de hoge -

scholen worden maximaal in 10% van de gevallen genoemd en TNO maximaal in

5%, afhankelijk van het type innovatie (automatisering, productinnovatie, pro-

cesontwikkeling, etc.).15 Al deze partijen tezamen bieden de MKB-ondernemers

voldoende mogelijkheden om aan informatie te komen. Het innovatief MKB geeft

aan dat kennis voor hem geen knelpunt vormt in het innovatieproces.16

Het MKB en TNO
Al mag TNO niet het meest genoemd worden door MKB-ondernemers, haar rol is

bij de kleine groep van ‘koplopers’ vaak van groot strategisch belang. Het gaat

vooral om bedrijven uit de chemische- en kunststoffenindustrie, de ict- en de

elektronicasector, de machine- en metaalindustrie. Die ‘koplopers’ zijn te vinden

in de open-innovatie-netwerken, waarin grote bedrijven als Philips, ASML en

DSM de klanten zijn en hoogtechnologische bedrijven uit het MKB de leveran-

ciers van speciale prints, medische implantaten, microspuitgietwerk en 

dergelijke. De groep van ‘koplopers’ krijgt ook de gelegenheid mee te doen aan

de kennisopbouw binnen TNO op strategische en specialistische gebieden, 

bijvoorbeeld geavanceerde fabricagetechnieken waarmee een precieze bewerking

op microschaal van kunststof materialen mogelijk is. De financiële bijdrage

wordt gemixt met de overheidssubsidies die TNO voor dat onderzoek ontvangt. 

Cruciaal is de rol van TNO in veel regelingen en richtlijnen waaraan het MKB

moet voldoen. De organisatie is nogal eens aangewezen als ‘Notified Body’ en

kan certificaten uitgeven. Zij heeft een naam opgebouwd als onafhankelijke 

partij voor het testen en keuren. Voor een oordeel over de kwaliteit van materia-

len, producten en diensten kan men bij haar terecht. Dit type werk maakt deel

13  De AWT schrijft in dit verband

niet van ‘imitators’, maar van 

‘volgers’. In dit boek omvat de

categorie ‘volgers’ de ont -

wikkelaars en de imitators.

14 Jong, J.P.J. de, De bron van

vernieuwing. Rol van netwerken

bij innovaties in het MKB,

Zoetermeer, 2005, 45 e.v.

Uitgebreid onderzoek naar het

MKB geschiedt door het EIM 

15 MKB-kenniscirkels. Waar

zoekt het MKB welke kennis?,

Zoetermeer, 1999, 17.
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uit van de contractresearch van TNO voor het MKB, jaarlijks zo’n 3000 één-op-

één-opdrachten.

Dergelijke activiteiten zijn niet nieuw voor TNO. De afgelopen jaren zijn er echter

diverse nieuwe initiatieven ontplooid om de overdracht van beschikbare kennis

naar het innoverend MKB te stimuleren. Het accent ligt daarbij op de ‘volgers’ in

innovatie, een groep die verwaarloosd was. TNO werkt hierin samen met het

ministerie van Economische Zaken en andere kennisinstellingen. Het bouwen aan

‘technologieclusters’ is zo’n initiatief. De opzet is dat een MKB-ondernemer een

actief cluster van minimaal vijf bedrijven samenstelt. Het project moet een uit-

straling hebben naar een grotere groep. De bedrijven hoeven geen eigen midde-

len bij te dragen. TNO, Syntens, hogescholen en brancheorganisaties zijn beschik-

baar ter ondersteuning. Economische Zaken betaalt. Zo wilde Ligfietsbouwer

Flevobike in Dronten meer weten over de mogelijkheden van magnesium als con-

structiemateriaal. Directeur Johan Vrielink zocht elf bedrijven bij elkaar. Samen

vormden zij het cluster ‘Kennisoverdracht magnesiumverwerking’. Hierin komen

sterkte- en stijfheidsgegevens, nabewerkingsmogelijkheden, verbindingsmoge-

lijkheden en beschikbare oppervlaktebehandelingen aan de orde. TNO brengt

haar uitgebreide kennis in.17

Van recente datum is ook het initiatief om het MKB in te zetten bij het commer -

cialiseren van productideeën die bij TNO zijn opgekomen. Bedrijven schrijven

zich in voor een aantal mogelijkheden die TNO aanreikt. Vijf tot tien bedrijven

ontvangen een vergoeding voor een haalbaarheidsstudie. Na selectie ontvangen

drie bedrijven een vergoeding van Economische Zaken voor de uitontwikkeling

van het product. De bedrijven dragen de kosten voor het commercialiseren en

vermarkten.

Een voorbeeld. TNO heeft reeds geruime tijd een concept voor een elektronisch

fietsslot voor huurfietsen op de plank liggen. Na een lange zoektocht en een 

stevige selectieprocedure is het bedrijf BroThom aan de slag gegaan met de door-

ontwikkeling van het idee. Het bedrijf automatiseerde het fietsverhuursysteem

voor OV Fiets. Een pas met een transponder geeft daarbij toegang tot een box

met een verhuurfiets. Koppeling van dat systeem met het fietsslot is logisch,

maar vergt nog veel stappen. Bovendien moet het nieuwe systeem in de praktijk

getest worden. Het haalbaarheidsonderzoek is daarop gericht. Is de uitkomst

positief, dan is het ontwikkelingsgeld zeer welkom.18

TNO zocht ook samenwerking met de hogescholen en Syntens om het MKB te

bereiken. Sommige TNO’ers gingen als lector aan de slag bij een hogeschool.

Syntens ontstond in 1998 uit een fusie van IMK-Voorlichting en de Innovatie -

Centra. De organisatie heeft ruim 275 adviseurs fulltime in dienst, die gezamen-

lijk bijna twintigduizend bedrijven bezoeken, vooral van het MKB. In 2001 

16 Mensen, A. en W. van Rijt-

Veltman, De kortste route naar

een kennisrijk MKB. Onderzoek

naar effectieve kennisoverdracht

naar het (procesvolgend) MKB,

Zoetermeer, 2003, 31.

17  Ent, L. van der, TNO werkt

voor het MKB. Samen werken

aan kennis maken, z.pl., z.j., 

18-19. Website TNO geraad-

pleegd op 1 juni 2007.

18  Ent, L. van der, TNO werkt

voor het MKB. Samen werken

aan kennis maken, z.pl., z.j., 

38-39. Website TNO geraad-

pleegd op 1 juni 2007.
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n De rol van TNO is bij de kleine groep van 
‘koplopers’ vaak van groot strategisch belang.
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n Zwaar lichamelijk werk, het komt nog steeds voor, ook in de Westerse wereld. Hoe voor-

kom je klachten en op den duur onherstelbare fysieke gevolgen? TNO Industrie en Techniek

brengt eerst het probleem in beeld met een sensorvest met behulp waarvan beweging en

drukpunten vastgelegd kunnen worden.



verbond TNO zich ook aan een kennisconsortium waaraan de HBO-raad, Syntens

en het Telematica Instituut deelnamen. Het consortium kwam met het plan

Impuls Kenniscirculatie, waarin enkele pilotprojecten werden ontwikkeld rond

bijvoorbeeld bedrijfsvoering en informatietechnologie. Naast deze toepassings -

gerichte projecten wilde het consortium methoden en technieken ontwikkelen

waarmee kenniscirculatie in het MKB bevorderd zou kunnen worden.19 In 

november 2003 werd het kennisconsortium omgezet in de Innovatiealliantie,

maar de doelstellingen bleven in grote lijnen hetzelfde.20

Naar nieuwe relaties met het MKB
TNO is het MKB in ieder geval niet kwijt geraakt. De relatie is echter ingrijpend

veranderd. Vroeger verrichtte TNO vooral generiek onderzoek voor bedrijven van

het MKB die in een horizontaal samenwerkingsverband bij elkaar waren

gebracht. Bedrijven uit dezelfde branche zaten in TNO-besturen, commissies en

researchverenigingen. De research had vooral betekenis voor de ‘volgers’ in het

MKB. Dat stelsel is nagenoeg volledig verdwenen. Brancheorganisaties ruimden

het veld. Commissies en researchverenigingen werden in groten getale opge -

heven. TNO-onderzoeksinstituten verdwenen bij reorganisaties. De economische

crisis in de jaren zeventig en tachtig versnelde dit proces. In eerste instantie

kwamen daar hoofdzakelijk één-op-één opdrachten uit het MKB voor in de

plaats.

Het MKB moest echter nog meer inleveren. TNO als onderzoeksorganisatie voor

contractresearch richtte zich namelijk op de grote kennisintensieve bedrijven die

in staat waren omvangrijke researchprogramma’s te bekostigen en die gericht

waren op hoogwaardige kennistoepassing. De nieuwe strategie had de wind 

mee omdat een deel van die bedrijven (zoals Shell en Akzo) hun dure research -

organisaties begonnen te ontmantelen. De contractmarkt werkte nadelig voor

grote segmenten van het MKB. De grote groep van ‘volgers’ in innovaties had in

de nieuwe situatie bij TNO weinig te zoeken (op het testen en keuren na).

Daarentegen telde de kleine groep van ‘koplopers’ uit het MKB wel mee in deze

ontwikkeling. Zij kregen onder andere een plaats in verticale samenwerkings -

verbanden, waarin TNO en kennisintensieve bedrijven toeleverende bedrijven 

uit het MKB in de kennisontwikkeling meetrokken. 

Politiek en bestuur herontdekten de betekenis van het MKB voor de economie. Het

innoverend MKB stond de laatste decennia hoog op de agenda. De aandacht ging

daarbij lange tijd nog uit naar kennisontwikkeling en de koplopers in het MKB.

Recentelijk is de focus (met name bij Economische Zaken) weer verlegd naar 

kennisoverdracht en de ‘volgers’ in innovaties. De kritiek op TNO, zoals verwoord

in de inleiding op dit hoofdstuk, moet vanuit dit perspectief bezien worden.

19  Binnendijk, D., ‘TNO: via

hogescholen maatwerk voor het

MKB’, TNO Magazine 19 (2003,

5/ oktober), 22-23.

20 ‘Innovatie Alliantie’, 

TNO Magazine, 20 (2004,

1/februari), 31
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Een belangrijk deel van de initiatieven heeft betrekking op het opbouwen van

nieuwe netwerken. Het gaat daarbij om verticale samenwerkingsverbanden zoals

bij de Technologieclusters en om uitgebreide samenwerkingsverbanden, bij -

voorbeeld in de allianties van kennisinstellingen en bedrijven. Opmerkelijk is het

samenwerkingsverband dat beoogd wordt met het InnovatiePrestatieContract. 

In dit programma heeft een brancheorganisatie een visie op de ontwikkelingen

in haar branche en sluit een contract met Economische Zaken om innovaties te

versterken. TNO of een andere kennisinstelling levert de kennis op basis van 

concrete vragen van bedrijven en sluit daarvoor een contract met de branche -

organisatie. Het horizontale samenwerkingsverband en de coöperatieve research

krijgen hiermee opnieuw vorm. Is een oude liefde weer teruggevonden? 

Harry Lintsen en Arjan van Rooij 
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n Maakwerk begint vaak als maatwerk. Het gedachtegoed moet eerst vertaald worden in

een model en bij een machine in een werkend prototype. De ontwikkeling van dergelijke

unieke producten is veelal arbeidsintensief en dus duur. Maar gelukkig is er sinds enige tijd

technologie beschikbaar die het maken van een model snel en relatief goedkoop mogelijk

maakt, de 3d printer. Geen gewone printkop en inkt maar een stroperige stroom van kunst-
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stof druppels, die in bliksemsnelle bewegingen het gewenste model vormen. De techniek

was al voorhanden, maar TNO Industrie en Techniek heeft deze breder inzetbaar gemaakt,

onder meer door de implementatie van meerdere printkoppen. Het is nu zelfs mogelijk tege-

lijkertijd verschillende materialen te printen zodat de variabele eigenschappen van materialen

gebruikt kunnen worden en complexe botstructuren na te bootsen zijn in protheses. 



HET VERLEDEN ALS INSPIRATIE VOOR DE TOEKOMST

Naar een ander beeld
van TNO Industrie 
en Techniek

TNO is in de laatste decennia her -

haalde lijk bekritiseerd. Kern van de 

kritiek was dat TNO te weinig markt -

gericht werkte ... 
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... Het onderzoek was te fundamenteel en sloot te weinig aan op de behoefte van

de industrie. De organisatie ontbeerde een krachtige sturing. De instituten en de

onderzoekers bezaten te veel autonomie. De overheidssubsidies, die het meren-

deel van de TNO-inkomsten uitmaakten, werden te vrijblijvend besteed.

TNO moest zakelijker worden, dat wil zeggen: een onderzoeksorganisatie voor

contractresearch. De afhankelijkheid van de overheid diende te worden vermin-

derd. De markt kon dan haar werking doen. Contractonderzoek zou zorgen voor

een optimale klantgerichtheid. De organisatie zou er slagvaardiger, flexibeler en

effectiever door worden. Een cultuuromslag was vereist.

TNO heeft dit pad ook ingezet. Contractonderzoek zorgt momenteel voor het

grootste deel van de inkomsten. Klanten bepalen voor een belangrijk deel het

onderzoek van TNO. De organisatie is enkele malen geherstructureerd en kent 

nu vijf kerngebieden. Een daarvan is TNO Industrie en Techniek, dat momenteel

zes business units omvat. Accountmanagers worden ingezet bij het werven van

opdrachten. De kwaliteit van het onderzoek wordt herhaaldelijk geëvalueerd en

de klanttevredenheid regelmatig onderzocht. Een bedrijfscultuur voert de boven-

toon. Illustratief is de achtergrond van de laatste drie algemene voorzitters van

TNO: ze komen alle drie uit het bedrijfsleven. Eerder hadden voorzitters vooral

een bestuurlijke carrière op universiteiten en bij de overheid (zie het historische

hoofdstuk).

Het historische beeld van TNO zou daarmee bepaald zijn. Nader onderzoek 

leert echter dat hiermee de geschiedenis geweld wordt aangedaan en dat TNO

zich  zelf tekortdoet indien zij deze beeldvorming zou blijven onderschrijven. 

Haar historische rol in de Nederlandse kennisinfrastructuur is door de kritiek

onjuist weergegeven. Dat knelt des te meer omdat onrecht wordt gedaan aan 

de honderden TNO-medewerkers die zich zo bevlogen hebben ingezet voor de

wederopbouw en de industrialisatie van Nederland. Bovendien kunnen het 

huidige TNO Industrie en Techniek, het ministerie van Economische Zaken en

andere beleidsorganen nog steeds leren van de wijze waarop TNO’ers toentertijd

omgingen met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom nogmaals de geschiedenis

bezien.

TNO als coöperatieve onderzoeksorganisatie (1932-1970)
Wetenschap en technologie werden na de Tweede Wereldoorlog als belangrijke

motoren voor de industrialisatie en de economische groei van Nederland gezien.

Het rechtvaardigde de grote investeringen in onderzoek ondanks de schaarste 

tijdens de wederopbouw. Het resultaat was een snel uitdijende kennisinfra -

structuur. Er ontstond een beeld van een wetenschappelijk paradijs, waarin

onderzoekers in vrijheid de geheimen van de materie ontrafelden. Hun nieuwe

inzichten leidden vervolgens tot nieuwe bedrijvigheid en welvaart. TNO paste

fraai in dit plaatje. Immers, de organisatie werd als een cruciale kennisorga -

nisatie gezien en maakte na de oorlog een snelle groei door. Het belangrijkste

deel van haar activiteiten bestond in – zoals TNO’ers dat zelf omschreven – 

‘vrij speurwerk’.
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Inderdaad, TNO vervulde gedurende de jaren vijftig en zestig een centrale functie

in de Nederlandse kennisinfrastructuur, maar niet een ‘vrije’ functie in een

wetenschappelijk paradijs. TNO bleek een regisseursrol te spelen in een innova-

tiesysteem dat wij tegenwoordig zouden betitelen met ‘open innovatie’. TNO, 

en met name de Nijverheidsorganisatie, deed geen ‘vrij speurwerk’, maar 

‘coöperatieve research’. De TNO-instituten waren marktplaatsen waar bedrijfs -

leven, overheid en wetenschap elkaar ontmoetten. In de talrijke besturen, 

commissies en verenigingen werd druk overlegd over de researchagenda’s van

TNO. Dat vond zijn weerspiegeling in het werk op de TNO-laboratoria. De

research kan worden omschreven als generiek, dat wil zeggen als algemeen

onderzoek naar problemen in productieprocessen, de kwaliteit van grondstoffen,

nieuw meetinstrumentarium, etc.. De resultaten waren openbaar of kwamen ter

beschikking van een brede groep bedrijven, de zogenaamde ‘volgers’ in inno -

vaties (zie het hoofdstuk over het midden- en kleinbedrijf). Icoon van het open-

innovatie-proces was de researchvereniging. Zij vormde het kader waarbinnen 

de fabrikanten elkaar met hun vragen ontmoetten, de TNO’ers alles ijverig

noteerden en de overheid het netwerk inclusief de research met subsidies onder-

steunde. Zij was de broedplaats voor de coöperatieve research.

Open innovatie en coöperatieve research pasten in het toenmalige gedachtegoed

van het coöperatisme. Ordening van de economie was het ideaal van politiek en

bestuur. Samenwerking in het bedrijfsleven onder leiding van de overheid moest

daaraan vorm geven. ‘De tijd van het laissez faire is voorbij’, zo schreef P. Rijkens,

voorzitter van de raad van bestuur van het Unileverconcern in Nieuw Nederland

in 1944 en hij voegde daaraan toe ‘… Het is duidelijk dat de moderne maat-

schappij nòch sociaal, nòch economisch, tot de beste ontplooiing komt zonder

leiding van het economisch leven door de overheid. Verschil van opvatting kan

slechts bestaan over de vraag, hoe diep die leiding in den dagelijkschen gang 

van zaken moet ingrijpen, en hoe de samenwerking tusschen overheid en

bedrijfsleiding moet worden georganiseerd.’ 1 De TNO-strategie voldeed aan het

ordeningsstreven van die tijd. Textielfabrikanten, grafische bedrijven, wasserijen,

etc. werkten binnen hun sector samen om de kwaliteit van hun producten en

processen te verbeteren. Zij schakelden daarbij TNO in met actieve steun van de

overheid.

Naar publieke en private contractresearch
Drie processen ondergroeven na 1970 het oude systeem van de open innovatie

en de coöperatieve research. Allereerst kondigde de realisatie van de welvaarts-

maatschappij een andere tijdgeest aan. Nieuwe maatschappelijke problemen

kwamen op de politieke agenda te staan. Dat vereiste een heroriëntatie van het

onderzoek. In de nieuwjaarsrede van 1973 signaleerde de TNO-voorzitter een 

kritische houding in nota’s, adviezen en rapporten over de wetenschapsbeoefe-

ning van Nederland, inclusief TNO. Milieuverontreiniging, energieproblematiek,

mobiliteit en dergelijke vroegen om andere onderzoeksprogramma’s. Sindsdien

gingen de verschillende ministeries, met name die voor economische zaken,

1  Rijkens, P., ‘De economische

politiek’, in: A.A. van Rhijn (red.),

Nieuw Nederland. Bijdragen van

buiten bezet gebied in verband

met den wederopbouw van ons 

land, New York, 1944. Citaat

staat in: Schuyt, K. en E. Taverne,

1950. Welvaart in zwart-wit, 

Den Haag, 2000, 84.
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milieu en volksgezondheid, specifiek onderzoeksbeleid ontwikkelen, bijvoorbeeld

voor de zuivering van afvalwater, het alternatief gebruik van aardgas, de auto-

veiligheid en geluidsoverlast. 

Hier is sprake van publieke research, in die zin dat dergelijke research door de

overheid op basis van concrete doelstellingen wordt aangestuurd, door haar 

grotendeels of helemaal gefinancierd en door verschillende kennisorganisaties

(waaronder TNO) op contractbasis uitgevoerd. Doorgaans behoort het vormen

van netwerken om kennisuitwisseling tussen partijen en innovaties te stimule-

ren, ook tot de doelstellingen. De regie ligt echter duidelijk bij de ministeries of

hun uitvoerende agentschappen en niet bij een van de deelnemende (kennis-)

organisaties zoals TNO.

Een tweede oorzaak van de teloorgang van de coöperatieve research was de crisis

van de overheidsfinanciën vanaf het eind van de jaren zeventig. Ook dat leidde

tot een nieuwe tijdgeest. Niet ordening, maar minder overheid en meer markt-

werking werd het devies. Het Rijk begon taken over te dragen aan lagere

bestuursorganen of taken af te stoten en te privatiseren. TNO moest haar eigen

broek ophouden. De subsidies voor ‘vrij speurwerk’ ofwel coöperatieve research

konden niet meer door de overheid worden gedragen of pasten niet meer in het

nieuwe overheidsbeleid en werden sterk verminderd. De inkomsten moesten nu

van afzonderlijke ondernemingen komen. 

In dit geval is er sprake van private research, dat wil zeggen research in opdracht

van en gefinancierd door particuliere klanten op basis van een contract waarin

de onderzoeksdoelstellingen nauwkeurig zijn vastgelegd, geheimhouding een

vereiste is en de onderzoeksresultaten eigendom worden van de klant.

Ten slotte is er een derde aanleiding voor de veranderingen bij TNO, namelijk 

een technisch-economische. De economie kwam in een ernstige recessie, de

industriële structuur veranderde en nieuwe sleuteltechnologieën kwamen op. Zo

werd de basis onder het Vezelinstituut uit gehaald door het wegkwijnen van de

textielindustrie. Het gerenommeerde TNO-instituut Grafische Techniek staakte in

1983 zijn activiteiten. De grafische sector was in een zware crisis beland en kon

het voorbestaan van het instituut niet meer opbrengen. En zo kwamen meer

TNO-instituten in de problemen. Het dwong TNO tot een aanpassing van haar

strategie. Die werd echter niet gezocht in de richting van een heroriëntatie van

de coöperatieve research, hoewel daar zeker kansen lagen.
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TNO als onderzoeksorganisatie voor contractresearch (na 1970)
TNO Industrie en Techniek heeft zich van een coöperatieve onderzoeksorga -

nisatie tot een onderzoeksorganisatie voor contractresearch ontwikkeld. De 

rijkssubsidie daalde van circa 70% tot circa 27%, terwijl de inkomsten uit 

contractresearch het spiegelbeeld vormden met een groei naar circa 73%. Zowel

particuliere ondernemingen als overheidsorganisaties werden in toenemende

mate contractpartners van TNO Industrie en Techniek (zie tabel 8). 

Contractresearch voor particuliere ondernemingen zal tegenwoordig voor grof-

weg 60% de inkomsten van TNO Industrie en Techniek uitmaken. De verhouding

tussen TNO en het bedrijfsleven is daarmee grondig gewijzigd. Vroeger voerde

TNO de regie over de coöperatieve research in het bedrijfsleven, nu zijn het de

ondernemingen die individueel TNO benaderen met hun specifieke research -

wensen. Het zijn vooral de ondernemingen met een eigen ‘innovatiepotentieel’,

meestal (maar niet altijd) de grotere bedrijven met eigen researchfaciliteiten. Het

is de markt waar TNO Industrie en Techniek zich ook graag op richt. De onder -

nemingen zijn ontvankelijk voor innovaties en voor TNO-kennis. TNO houdt zo

ook contact met het front van de technologische en industriële ontwikkeling.

Grote klanten in de autotechnologie zijn diverse autofabrikanten, waaronder 

DAF Trucks, BMW, Volkswagen en Toyota. Zij zijn onder andere geïnteresseerd in

de kennis die TNO heeft opgebouwd over veiligheid (de stabiliteit van auto’s bij

remmen, nat wegdek, in bochten, etc.). In de chemie zijn bedrijven als Shell en

Statoil geïnteresseerd in biobrandstoffen en instrumentatie voor de opsporing

van kleine olie- en gasvelden. Philips en DSM zien TNO bijdragen leveren aan

geavanceerde productieapparatuur en nieuwe materialen. ASML is momenteel de

grootste klant van TNO Industrie en Techniek. TNO ondersteunt het bedrijf bij de

ontwikkeling van nieuwe productiemachines voor de halfgeleidertechnologie. 

Ook overheden zijn klanten van TNO Industrie en Techniek. De schatting is dat

het Rijk (de verschillende ministeries) voor zo’n 5% bijdraagt aan de omzet in

opdrachten (zie tabel 9). Mobiliteit (filebestrijding, emissies, etc.) en veiligheid

(het monitoren van publieke ruimten, en dergelijke) zijn belangrijke thema’s.

Lagere overheden (gemeenten en provincies) zijn eveneens met enige regelmaat

TNO-klanten. Van meer importantie is de Europese Unie. Het is moeilijk in te

schatten hoe omvangrijk haar opdrachten zijn. De contracten die direct met de

Europese Commissie worden gesloten, hebben eveneens een omvang van zo’n

5%. Maar nogal wat Europese geldstromen lopen via stichtingen en instituten

die eveneens onderzoek bij TNO uitzetten (zie het inleidende hoofdstuk).

Belangrijke thema’s in Europees verband zijn ruimtevaart (ruimtemissies, 

satellieten, aardobservatie), kernfusie (instrumentarium, materialen) en wederom

mobiliteit (alternatieve brandstoffen en autoveiligheid). 
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2  Voorlopig Jaarverslag 2006.

Met dank aan M. Schravesande
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TABEL 8 Opdrachten en rijkssubsidies van de vijf business units van TNO Industrie en 
Techniek in 2006.2

BUSINESS OPDRACHTEN RIJKSSUBSIDIES OMZET OPDRACHT ALS 
IN MILJOEN IN MILJOEN IN MILJOEN PERCENTAGE 
EURO’S EURO’S* EURO’S** VAN OMZET

Advanced Precision 32,4 9,8 42,2 77%
and Production 
Equipment

Automotive 21,5 7,3 28,8 75%

Industrial Modelling 13,2 4,4 17,6 75%
and Control

Monitoring Systems 10,7 7,8 18,5 58%

Materials Technology 7,1 4,7 11,8 60%

Holst Centre 5,5 1,0 6,5 85%

Staven - 0,5 0,5 -

Products and 4,1 - 4,1 100%
Materials***

Totaal TNO Industrie 94,5 35,5 130 73%
en Techniek

* Hierbij moet worden aangetekend dat uit de bedragen van de verstrekte opdrachten niet kan worden afgeleid

dat deze in hun geheel afkomstig zijn van de opdrachtgevers. In een aantal gevallen ontvangen deze van diverse

instanties, bijvoorbeeld van het ministerie van Economische Zaken, subsidies voor het laten uitvoeren van onder-

zoek. Deze subsidies kunnen oplopen tot een substantieel deel van de onderzoekskosten. Deze bedragen zijn hier

echter niet weergegeven, omdat TNO Industrie en Techniek er als organisatie niet bij betrokken is en er vaak ook

niet de omvang van kent.

** Het betreft hier de bruto omzet van TNO Industrie en Techniek. Daarin zijn ook de directe projectkosten (uit -

besteed werk, materialen, etc.) opgenomen, ter grootte van 18 miljoen euro. De totale netto omzet van TNO

Industrie en Techniek bedraagt dus 112 miljoen euro en is de eigen inbreng van TNO Industrie en Techniek 

(uren maal tarief).

*** Products and Materials is per 1 januari 2007 geprivatiseerd en als zelfstandige eenheid ondergebracht bij 

TNO Bedrijven.

TABEL 9 Opdrachten van ministeries aan TNO Industrie en Techniek in duizenden euro’s.3

Ministerie Economische Zaken 3700
Ministerie Verkeer en Waterstaat 923
Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 801
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 527
Ministerie Defensie 291
Ministerie Justitie 51
Ministerie Binnenlandse Zaken 17

Totaal 6310



TNO Industrie en Techniek is op deze wijze een instrument voor het beleid van

overheden. Vroeger stond zij primair ten dienste van de industrialisatie van

Nederland en had zij de regiefunctie om daar invulling aan te geven. Tegen -

woordig bestrijkt zij specifieke terreinen van overheidsbeleid en is zij betrokken

bij uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Urgentie en beleid worden

door politiek en overheid bepaald. 

Zo staat sinds de jaren negentig het thema van de openbare veiligheid hoog op

de agenda. TNO richtte zich van oudsher op industriële veiligheid en de veilig-

heid van constructies en gebouwen. Daar zijn sindsdien de veiligheid op straat,

criminaliteitsbestrijding, veiligheid van elektronische betaalmiddelen en inbraak-

en diefstalbeveiliging bij gekomen. In de afgelopen jaren is daar ook nog de

bescherming tegen terreurdreiging bij gekomen. TNO Industrie en Techniek heeft

onder andere grote ervaring opgebouwd met camerabewaking, beeldbewerking

en patroonherkenning. In samenwerking met TNO Defensie en Veiligheid heeft

zij bijvoorbeeld een autonome agressiedetector ontwikkeld. Daartoe is het 

camerasysteem uitgerust met een module voor bewegingsanalyse en extra

akoestische sensoren. Het systeem herkent uit zichzelf agressieve bewegingen op

straat en in stadions en meldt dit direct aan de operator.

TNO Industrie en Techniek als onderzoeksorganisatie voor contractresearch richt

zich vooral op de ‘koplopers’ in innovatieprocessen, dat wil zeggen op bedrijven

en overheidsorganisaties met een pioniersrol in kennisontwikkeling of in het

gebruik van de meest geavanceerde kennis, instrumenten en modellen. Deze

‘koplopers’ schakelen TNO in op die terreinen waarop TNO Industrie en Techniek

specialistische en hoogwaardige kennis bezit. Het brede kennisaanbod van TNO

Industrie en Techniek is daarom in de loop der jaren vervangen door een beperkt

aantal strategisch gekozen kennisdomeinen waarop de organisatie wil excelleren.

Een voorbeeld is de geavanceerde fabricagetechniek voor het midden- en klein -

bedrijf waarmee precieze bewerking op microschaal van kunststof materialen

mogelijk is. Het type research van TNO Industrie en Techniek is tegenwoordig

daarom niet alleen specifiek in die zin dat zij gericht is op specifieke behoeften

van ‘koplopers’, maar ook in de zin dat er gekozen is voor specifieke research -

terreinen. 

De dominantie van de contractresearch (zowel privaat als publiek) heeft gezorgd

voor twee nieuwe spanningsvelden binnen TNO. Het eerste spanningsveld betreft

de geheimhouding en het eigendom van de onderzoeksresultaten. Bij coöperatieve

research werden de resultaten openbaar gemaakt en waren zij voor iedereen 

toegankelijk. Bij uitzondering bleef de verspreiding beperkt tot de deelnemende
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n De wielrenner moet het zelf nog wel doen. Maar wel nadat eerst de houding is geanaly-

seerd in een weerstandstest in de TNO-windtunnel én met de beschikking over nieuw mate-

riaal en nieuwe kleding met ook een TNO-label. 



bedrijven. Bij contractresearch worden expliciet afspraken gemaakt over de

geheimhouding en het eigendomsrecht. Kennis die ontwikkeld is met geld van

een opdrachtgever, is in principe eigendom van die opdrachtgever. Kennis die

ontwikkeld is met overheidsgeld, is in principe eigendom van TNO, met de optie

van het gebruiksrecht (licentie) voor een co-financier. TNO kijkt met name naar

het maatschappelijk belang en dat verhoudt zich meestal niet goed met het

afstaan van rechten.

Een tweede spanningsveld is de gerichtheid van contractresearch op kortetermijn-

resultaten tegenover de noodzaak van verkennend en strategisch onderzoek

waar van de toepassingen op een termijn van zo’n drie jaar of langer worden 

verwacht. TNO poogt dit probleem op te lossen door ondernemingen bij langere-

termijnonderzoek zonder direct nut te betrekken. Financiering vindt dan plaats op

basis van ‘matching’ van de TNO-overheidssubsidie met particuliere middelen.

Volgens TNO betekent dit een drievoudige winst. Het bedrijfsleven verzekert zich

ervan dat TNO op termijn over de juiste kennis beschikt. TNO verzekert zich van

een toekomstige markt. En de overheid verzekert zich van een doelmatige inzet

van haar subsidie. Het blijkt echter dat ook bij dergelijke programma’s de onder-

zoeksresultaten vaak van direct nut zijn voor het bedrijfsleven. Zogenaamd lange-

termijnonderzoek wordt uiteindelijk toch verkocht met kortetermijndoelstellingen.

Coöperatieve research nieuwe stijl
De rijksoverheid subsidieert TNO Industrie en Techniek momenteel als gezegd

voor 27%. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Rijk TNO ook nog op een

indirecte wijze subsidieert, namelijk via de organisaties die opdrachten ver -

strekken aan TNO. In een aantal gevallen verstrekken ministeries, waaronder

Economische Zaken, subsidies aan bedrijven, stichtingen en dergelijke voor het

laten uitvoeren van onderzoek. De omvang hiervan kan substantieel zijn, maar 

is niet bekend. 

De directe subsidie aan TNO is in principe geen basissubsidie meer. De subsidie

wordt verstrekt ten behoeve van zogenaamde ‘vraaggestuurde programma’s’. 

De inhoud hiervan wordt niet door TNO bepaald, maar door commissies waarin

naast TNO de industrie, overheid en andere kennisorganisaties vertegenwoordigd

zijn. De programma’s dienen een strategisch doel, namelijk het ontwikkelen van

kennisgebieden waarmee TNO zich wil profileren en competitief voordeel wil 

be halen tegenover andere kennisorganisaties. Zo zet TNO Industrie en Techniek

momenteel in op simulatiemodellen voor het ontwerpen van intelligente systemen

die in auto’s een schone verbranding regelen of voertuiggeleiding mogelijk maken. 

De rijkssubsidie was in het verleden voor een belangrijk deel bedoeld als 

‘matching’ met middelen uit het bedrijfsleven ter ondersteuning van coöperatieve

research. Wat is daarvan overgebleven?

Coöperatieve research is nog steeds een actuele vorm van onderzoeken, die

tegenwoordig ook wel met de modieuze naam van ‘open innovatie’ wordt aan -

geduid. De centrale rol van TNO daarin is echter verleden tijd. Enerzijds zijn er

geheel nieuwe vormen van coöperatieve research ontstaan. Anderzijds hebben

andere organisaties die rol overgenomen. 
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In de grafische sector, bijvoorbeeld, had TNO in de jaren tachtig een belangrijke

rol kunnen vervullen bij de introductie van geautomatiseerde tekst- en beeld -

verwerking. Er bestond grote behoefte aan voorlichting, advies en onderzoek op

dit nieuwe kennisgebied, dat een complete revolutie in het zetten en drukken

teweegbracht. Een mogelijke kandidaat voor deze taken was het TNO-Instituut

Grafische Techniek. Ondanks dat dit instituut rond 1980 in zwaar weer was

beland, werd de stap niet gezet. Vermoedelijk omdat het instituut gespecialiseerd

was in drukinkt en papier. Andere organisaties zetten die stap wel. Zo ging het

Grafisch Economisch Adviescentrum, opgezet door grafische ondernemers, zich

in die jaren toeleggen op advisering over elektronische beeldverwerking en Desk

Top Publishing (DTP). Het centrum verrichtte naast contractonderzoek ook coöpe-

ratief onderzoek, samen met brancheorganisatie het Koninklijk Verbond van

Grafische Ondernemingen (KVGO). 

Een geheel nieuwe vorm van coöperatieve research is het Technologisch Top -

instituut (TTI), dat aan het eind van de vorige eeuw door de regering in het leven

is geroepen. Het bestaat uit een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfs -

leven, universiteiten en andere kennisorganisaties. Het Rijk verstrekt een basis -

financiering, die ‘gematcht’ wordt met geldmiddelen uit andere bronnen, onder

andere van ondernemingen. De onderzoeksresultaten zijn deels algemeen

beschikbaar, deels bestemd voor de deelnemende organisaties. Er zijn TTI’s op

terreinen als die van de telematica, metalen en polymeren; terreinen waarop 

TNO Industrie en Techniek van oudsher expertise heeft. 

TNO Industrie en Techniek had een regierol bij de oprichting van TTI’s kunnen

vervullen en bezat gezien haar verleden veel ervaring met dergelijke construc-

ties. Zij moest echter met lede ogen aanzien dat die rol haar niet werd gegund.

TNO zat midden in een moeizaam reorganisatieproces. Politiek en bestuur schil-

derden haar graag af als een verstarde organisatie. Bovendien zat TNO op het

spoor van de contractresearch en dat werd door iedereen als de juiste route

gezien. Daarmee is zij tot op de dag van vandaag slechts een van de deelnemende

partijen in de TTI’s. 

Een grotere rol vervult zij in het onlangs opgerichte Holst Centre (overigens geen

officieel TTI). Daarin werkt TNO Industrie en Techniek samen met het Vlaamse

onderzoekscentrum IMEC, met steun van het ministerie van Economische Zaken

en de Vlaamse overheid. Het gaat in dit centrum om de ontwikkeling van elek-

tronische microsystemen voor toepassingen in gezondheidszorg, industriële 

processen, sport en leefomgeving. Er zijn sterke banden met onder andere

Philips en de Technische Universiteit Eindhoven. 

Er zijn belangrijke verschillen tussen de oude en de nieuwe vorm van coöperatieve

research. In de jaren vijftig en zestig ging het vooral om ‘volgers’ in innovaties,

n Er zijn belangrijke verschillen tussen de oude en 
de nieuwe vorm van coöperatieve research.



middelgrote en grote bedrijven, die ieder afzonderlijk maar beperkte research -

faciliteiten bezaten. Private research was doorgaans voor hen geen middel om

elkaar te beconcurreren, terwijl coöperatieve research hun gemeenschappelijk

profijt bood. Bij de TTI’s gaat het om ‘koplopers’ in innovaties, dat wil zeggen

om grote en multinationale ondernemingen met eigen, uitgebreide laboratoria

en met researchactiviteiten die onderdeel uitmaken van de bedrijfsstrategie.

Daarbij doemt voortdurend de vraag op binnen de onderneming of de coöpera-

tieve research wel het belang dient van de eigen onderneming. Terwijl de vraag

in de politiek is of dergelijke coöperatieve research wel het algemeen belang

dient en niet in zijn geheel gefinancierd moet worden door de industrie, die aan-

geeft daar profijt van te hebben.

Het dilemma van een onderzoeksorganisatie
TNO Industrie en Techniek is een succesvolle onderzoeksorganisatie voor con -

tract research. Zij behoort tot de belangrijkste kennisorganisaties van Nederland.

Klanten zijn tevreden en medewerkers zijn trots op hun werk. De organisatie

heeft de potentie om internationaal een technologische ‘topspeler’ te worden.4

Zij heeft inmiddels ook een eerbiedwaardige leeftijd van 75 jaar bereikt. Haar

biografie laat zien dat zij een complete gedaantewisseling heeft ondergaan. Is

daarmee een rustpunt in de transformatie bereikt? Vermoedelijk niet. Meerdere

ontwikkelingen zullen TNO Industrie en Techniek in haar huidige vorm onder

druk zetten.

TNO Industrie en Techniek heeft lang de ambitie gehad dat het bedrijfsleven er

met al zijn vragen terecht kon: ‘One stop shop’. Dat is geruime tijd al geen reële

optie meer. Nieuwe sleuteltechnologieën als de informatie- en communicatie -

technologie hebben in de afgelopen periode opnieuw voor een verbreding en 

versnelling van de technologische ontwikkeling gezorgd. Op deze golf zijn ook

tal van nieuwe producten en diensten ontstaan, met een eigensoortige com -

plexiteit. Kennisorganisaties zullen alleen overleven, zo is de verwachting, als 

zij voldoende focus hebben. TNO Industrie en Techniek kende ooit tientallen

kennis gebieden. In 2010 zullen er nog tien tot vijftien over zijn, met kennis -

groepen die uit minstens 50 onderzoekers bestaan en georganiseerd zijn rond

zes markten.

TNO Industrie en Techniek was ooit regisseur van researchnetwerken binnen

bedrijfstakken. Eén-op-één relaties met afzonderlijke organisaties kwamen daar-

voor in de plaats. Innovaties zijn in het huidige tijdsgewricht echter moeilijker,

kostbaarder en risicovoller geworden. Netwerken, consortia en publiekrechtelijke

samenwerkingsverbanden winnen weer aan belang. TNO Industrie en Techniek

zal daarin opereren als partner en uitvoerder, en in sommige gevallen nog als 

4  External Technology Audit TNO

Science and Industry, Delft,

2006, 9.
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initiatiefnemer en regisseur. Die netwerken zullen bovendien een steeds inter -

nationaler karakter krijgen. Dat betekent toenemende concurrentie én mogelijk-

heden op de internationale markt van kennisvragers en -aanbieders.

TNO Industrie en Techniek heeft lange tijd de boodschap verkondigd dat zij een

brugfunctie vervulde tussen universiteit en industrie, tussen fundamenteel

onderzoek en toepassing. In het verleden bleek de universiteit slechts op enkele

gebieden over direct relevante kennis voor de industrie te beschikken. De toe -

passingsgerichte research van TNO Industrie en Techniek had een eigen dynamiek

en maakte in beperkte mate gebruik van de resultaten van universitair onder-

zoek. Tegenwoordig is de verhouding tussen universiteiten en TNO Industrie 

en Techniek veeleer te typeren in termen van concurrentie en samenwerking.

Concurrentie daar waar de universiteiten zijn opgeschoven in de richting 

van TNO-markten; samenwerking daar waar in kennisnetwerken TNO, univer -

siteiten en andere kennisorganisaties aan gezamenlijke programma’s werken.

Iedere organisatie vervult daarin een eigen rol, gebaseerd op haar specifieke

kracht.

TNO Industrie en Techniek heeft als onderzoeksorganisatie voor contractresearch

een specifieke focus, namelijk op strategische kennisdomeinen en op ‘koplopers’

in innovaties. Al deze ontwikkelingen zullen vragen om nog verdere focussering.

Tegelijkertijd is er behoefte aan organisaties die het innovatieve vermogen van

Nederland in de breedte kunnen ondersteunen. TNO Industrie en Techniek zou

dan in staat moeten zijn om de markt van de ‘volgers’ van innovaties te bedie-

nen. De organisatie komt daarmee voor een dilemma te staan. Ontwikkeling van

hoogwaardige kennis tegenover de mobilisatie van bestaande kennis; profilering

als technologische topspeler tegenover positionering als adviseur in innovatie-

processen; kennisnetwerken met researchintensieve ‘koplopers’ tegenover

samenwerking met researcharme ‘volgers’. Coöperatieve research met de ‘volgers’

vraagt om geheel andere organisatievormen dan contractresearch met ‘koplopers’,

zoals de TNO-geschiedenis leert.

Is het mogelijk voor TNO Industrie en Techniek om uit dit dilemma te komen? 

Is het ook gewenst om een brede organisatie te zijn? Een organisatie voor ‘kop -

lopers’ én ‘volgers’ in bedrijfsleven en overheid. Een organisatie met een variëteit

aan netwerken: eenvoudige (één-op-één) én complexe netwerken. Een organisatie

die specifieke kennis ontwikkelt voor een bepaalde klant én generieke kennis

voor grotere groepen en voor algemeen gebruik. En een organisatie die op uit-

eenlopende vragen moet anticiperen: automatisering, embedded software, 

nieuwe materialen, consumenteneisen, duurzaamheid en gezondheid. Het zou

van TNO Industrie en Techniek een algemene organisatie voor research en tech-

nologie maken, een organisatie met een algemene, maatschappelijke functie. 

Harry Lintsen in samenwerking met Arjan van Rooij, 

Gerard van de Schootbrugge, Hans Buiter en Hans Schippers 
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n Onderhoud is grotendeels het behoud van roerend en onroerend goed. Maar hoe weet 

je wanneer, waar en wat ingegrepen moet worden, vooral bij kilometers lange pijleidingen

die onder allerlei uiteenlopende proces- en weersinvloeden hun werk moeten doen? Zeker

in een wel heel dynamische maar ook geïsoleerde omgeving als een boorplatform op zee 

is het belangrijk om problemen voor te zijn en gericht en tijdig preventief onderhoud te 
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kunnen verrichten. De ervaring van TNO Industrie en Techniek met meten en met akoestiek

komen dan tot haar recht. Met behulp van een meetprogramma  als PULSIM kan de vibratie

binnen de leidingenstraat in beeld gebracht worden. Draadloze elektrochemische sensoren

monitoren vervolgens het proces van roestvorming. Goede aanleg en het juiste onderhoud

zijn goed voor mens, milieu én portemonnee. 
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