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Economie & Bedrijven

Ogenschijnlijk is er bij mijn aankomst 
bij TNO in Zeist niets veranderd. 
Hetzelfde gebouw, dezelfde mensen. 
Ook gaat het hier nog altijd om met 
name de analyseactiviteiten en 
toxicologie, zo verneem ik later. Maar 
schijn bedriegt. Met ingang van 2011 is 
in de vestiging in Zeist voor de 
businessunit Quality & Safety (Q&S) van 
TNO een splitsing aangebracht in de 
activiteiten. Die activiteiten zijn 
ondergebracht in twee organisaties.  
Zo’n 50 mensen van de oorspronkelijke 
businessunit Q&S zijn binnen TNO 
gebleven. TNO opereert vanaf 1 januari 
2011 als één organisatie met zo’n 4.000 
medewerkers en richt zich op de 
ontwikkeling van nieuwe toepassingen. 
De nieuwe onderneming TNO Triskelion 

BV heeft de taak de kennis die TNO 
ontwikkelt, op commerciële basis uit te 
rollen in de markt en is volledig gericht 
op het traject exploitatie. De nieuwe BV 
telt bijna 200 mensen.

Splitsing
“Voor deze splitsing waren we een busi-
nessunit met verschillende doelstellin-
gen. Naast kennisvernieuwing was dat 
het wereldwijd vermarkten van ‘uitont-
wikkelde’ analysediensten. Deze dubbel-
oriëntatie was lastig te combineren bin-
nen één businessunit en binnen dezelfde 

groep medewerkers. Het is beter een 
organisatie te stroomlijnen vanuit een 
eenduidige doelstelling, inclusief het 

ontwikkelen van de mensen vanuit die 
doelstelling. Tevens zagen we aankomen 
dat de al ingezette lijn van verminderde 

Nog net niet marktrijpe kennis in de markt zetten. ‘Valoriseren’ noemen ze het bij TNO. Dat is de 

taak en kracht van het nieuwe TNO Triskelion, de BV die met ingang van 1 januari 2011 van start is 

gegaan en zich toelegt op toxicologisch onderzoek, analytische chemie en chemische 

risicobeoordeling. Voordeel voor de foodindustrie: meer en sneller nieuwe kennis ter beschikking.

Nieuwe onderneming TNO Triskelion:

‘Intelligentie toevoegen  
aan contract research’

‘We verwachten dat novel foods 
en gmo belangrijker worden’
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Het managementteam is positief gestemd over de slagingskansen van de nieuwe TNO- 
organisatie. V.l.n.r.: Niek Snoeij, TNO themadirecteur Gezond Leven, Gerjo Scheringa en 
Michiel Löwik, beiden directeur TNO Triskelion BV.
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overheidsfinanciering zich zou voortzet-
ten. Er moest dus wat gebeuren. Die 
noodzakelijke, grote stap is met de ver-
zelfstandiging van TNO Triskelion 
gezet.” 
Niek Snoeij licht daarmee de nieuwe 
situatie binnen TNO toe. Hij is in de 
nieuwe structuur themadirecteur 
Gezond Leven en daarmee verantwoor-
delijk voor de ‘development’-tak die zich 
onder andere met overheidsfinanciering 
richt op vernieuwingsonderwerpen. 

Kennis mobiliseren
Mijn andere gesprekspartners dragen 
zorg voor TNO Triskelion. Directeur 
Michiel Löwik weet vanuit zijn TNO- 
verleden dat de nieuwe structuur het 
mogelijk maakt zaken op te pakken waar 
voorheen niet aan werd toegekomen. 
“We kunnen nu maximaal inzetten op 
verdere commercialisatie van onze dien-
sten. Vanuit TNO Triskelion is de ambitie 
om bij de klantvragen de meest geschik-
te kennis te mobiliseren en dat behoeft 
niet de kennis van TNO te zijn.” Löwik 
denkt dat deze verandering nodig is. “De 
markt wordt veeleisender, de klanten 
ver wachten snellere en betere service die 
inspeelt op de vraag achter de vraag. Bij-
voorbeeld een snellere time to market bij 
de ontwikkeling van nieuwe voe-
dingsmiddelen.” 
Gerjo Scheringa, eveneens directeur van 
TNO Triskelion maar met een achter-
grond in het bedrijfsleven, voegt eraan 
toe dat het vooral gaat om nieuwe tech-
nologie in de markt te valoriseren. “Dat 
betekent zoeken naar interessante 
markt segmenten en niches. Wij gaan 
niet voor de zeer standaard en routine-
technologieën en -opdrachten, maar 
juist voor de meer uitdagende opdrach-
ten met toegevoegde waarde. Daar zit 
onze kracht.”

Verdieping
Kennis heeft TNO Triskelion van analyse, 
in de breedste zin van het woord. Die 
keuze heeft TNO jaren geleden al 
gemaakt en nog altijd is het uitgangs-
punt om steeds over de nieuwste ana-
lysetechnieken te beschikken. “Wij wil-
len intelligentie toevoegen”, omschrijft 
Löwik. Voor de toxicologie wil de nieuwe 
organisatie meer informatie uit een 
experiment halen en komen tot een 
slimme onderzoeksopzet. Risico-
beoordeling moet gebeuren met een 
minimale hoeveelheid experimenteel 
onderzoek. In welke analyses en dien-

sten de drie expertisegebieden analyti-
sche research, chemische risk assess-
ment en toxicologie zich vertalen rich-
ting foodsector, is samengevat in het 
kader.
“Als bedrijf met operationele laboratoria 
en kennis van bepaalde gebieden, bij-
voorbeeld verpakkingen, kunnen we 
nieuwe kennis snel en goed incorpore-
ren”, gaat Löwik verder. Hij licht dit toe 
met het voorbeeld van cognac. “Via 
patroonherkenning bleek het mogelijk 
de smaak van cognac te voorspellen. Op 
basis daarvan werden per seizoen de 
juiste mengschema’s van grondstoffen 
opgesteld, zodat de smaak over de jaren 
heen constant wordt gehouden.”

Nieuwe business cases
Door marktontwikkelingen te volgen, 
schat TNO Triskelion in waar de kansen 
in de toekomst liggen. “We verwachten 
dat novel foods en gmo belangrijker 
worden, ondanks de weerstand nu. TNO 
richt zich op het ontrafelen van het 
me chanisme van immuunreacties en de 
ontwikkeling van voorspellende model-
len om bijvoorbeeld de vraag te beant-
woorden of nieuwe eiwitten, nieuwe 
allergieën gaan veroorzaken. TNO 
Triskelion zou deze kennis kunnen valo-
riseren”, aldus Löwik. Naast voedselal-
lergieën ziet TNO een businesscase in 
alternatieve dierproeven, een onderwerp 
met maatschappelijke relevantie. “Als 
TNO methodieken ontwikkelt die minder 
dierexperimenten mogelijk maken, zijn 
die in de wereldmarkt uit te zetten”, 
meent Snoeij. 

Ontwikkelingen kopen
Indien TNO Triskelion business moet 
genereren met ontwikkelingen van TNO, 
is de vraag of dat wel altijd mogelijk is. 
TNO heeft door de overheidsfinanciering 
immers de verplichting maatschappelijk 
relevant onderzoek te doen. Snoeij ziet 
hier geen problemen: “De thema’s rond 
gezonde en veilige voeding zijn bijna  
altijd maatschappelijk relevant en slui-
ten aan bij de vragen van de industrie.” 
Scheringa noemt als voorbeeld onder-
zoek naar de veiligheid van nanomate-
rialen. “Op een terrein als dit zien we op 
termijn vaak ‘dwingende wetgeving’ ont-
staan, waardoor het bedrijfsleven ermee 
aan de slag moet.”
Bovendien heeft TNO Triskelion niet de 
verplichting om alle ontwikkelingen van 
TNO (tegen marktconforme prijzen) te 
kopen. Sterker nog, ook andere partijen 

kunnen op gelijke basis meedingen. 
Daar staat tegenover dat TNO Triskelion 
bij andere kennisinstellingen, zoals uni-
versiteiten, ontwikkelingen kan kopen 
om deze te vermarkten.

Snel rendabel
Over de slagingskansen van het nieuwe 
TNO Triskelion is het drietal positief 
gestemd. “Voorheen was de exploitatie 

ook een rendabele activiteit. Dat zetten 
we voor een groot stuk voort. We ver-
wachten dan ook binnen een jaar renda-
bel te draaien, ondanks dat de marktsi-
tuatie op dit moment minder goed is”, 
aldus een optimistische Löwik.
De rest van de TNO-organisatie zal de 
verzelfstandiging nauwgezet volgen, 
want het ligt in de lijn der verwachting 
dat het gekozen model ook op andere 
TNO-onderdelen wordt toegepast en 
meerdere TNO BV’s zullen volgen. 

Interview

Nieuwe onderneming TNO Triskelion:

‘Intelligentie toevoegen  
aan contract research’

Ontwikkeling nieuwe ingrediënten/ 
producten 
– nutriënten- en biomarkeranalyse
– ondersteuning bij wet- en regelgeving
– screening ingrediënten met gezondheids-

bevorderende werking
– in vivo onderzoek (effecten op immuun-

systeem en reproductie)
– in vitro toxicologie

Productie ingrediënten/producten
– risk management (incl. emergency respons)  
– analyse voedselcontactmaterialen
– geavanceerde chemische analyses

Verbetering ingrediënten/producten/ 
processen
– nutriënten- en biomarkeranalyse
– residu- en contaminantenanalyse in voedsel-

matrices
– geur- en smaakanalyse
– analyse voedselcontactmaterialen
– procesmonitoring

Expertise TNO Triskelion

Carina Grijspaardt-Vink

‘We verwachten binnen een 
jaar rendabel te draaien’
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