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TNO Triskelion gaat voor groei via partnerships

expertise, testen en analyses voor innovatie

Als spin-off van TNO opereert TNO Triskelion als commerciële, 
zelfstandige BV. Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie, 
de farmaceutische en de chemische industrie voert het 
bedrijf uiteenlopende analyses uit en adviseert. Een focus 
ligt daarbij onder meer op de kwaliteit en veiligheid van 
materialen die met voedingsmiddelen in aanraking komen.

De bedrijfsnaam TNO Triskelion omvat 
een tweetal elementen die onderschei-
dend zijn voor het bedrijf dat gevestigd is 
in Zeist. TNO geeft aan dat het een spin-
off betreft van de bekende onderzoeks-
organisatie terwijl Triskelion verwijst naar 
een Grieks symbool waarin drie elemen-
ten (tri = drie) bij elkaar komen. Het getal 

drie is daarbij een 
directe aandui-
ding voor de drie 
markten die het 
bedrijf bedient: 
voedingsmidde-
len, farmacie en 
chemie.
De missie van TNO 
Triskelion is het 
waarborgen van 

de kwaliteit en veiligheid van voedings-
middelen, medicijnen en chemische 
stoffen door het uitvoeren van specialis-
tische analyses en studies. Op basis van 
testresultaten geeft het bedrijf onafhan-
kelijke adviezen. Deze adviezen zijn on-
der andere belangrijk om producten op 
markten te kunnen introduceren en om 

 voedseltype is een simulant beschreven. 
MPPO is de simulant wanneer het ver-
pakkingsmateriaal of transportmateriaal 
wordt gebruikt voor droog voedsel. Voor 
zure dranken met een pH<4.5 is dit 3 
procent azijnzuur, voor waterige stoffen 
10 procent ethanol en voor vet voedsel 
gebruiken we olijfolie als simulant. Een 
dergelijk onderzoek is onlangs bijvoor-
beeld uitgevoerd voor producent van 
manchetten Filcoflex.”
Tevens kan TNO Triskelion de materialen 
screenen op NIAS (non-intentionally ad-
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zaamheden uitgevoerd die gebaseerd 
zijn op specifieke REACH-wetgeving. 

verpakkingsindustrie
Een speciale focus legt het bedrijf op 
materialen en producten die in aanra-
king komen met voedingsmiddelen, de 
zogenaamde food contact materials 
(FCM). “Een belangrijke doelgroep”, 
weet Henriette Veenendaal-Hesselman, 
projectmanager verpakking. “De af-
deling verpakkingen evalueert of ma-
terialen die in aanraking komen met 
voedsel voldoen aan de wetgeving voor 
voedselverpakkingen. Hiervoor vragen 
we de chemische samenstelling van het 
desbetreffende product op en toetsen 
deze vervolgens aan de Europese en 
nationale wetgevingen voor voedselcon-
tactmaterialen en/of de Amerikaanse 
regelgeving. In deze wet- en regelgeving 
zijn alle chemische stoffen benoemd die 
zijn toegestaan voor verpakkingsmateri-
alen.”
Op basis van deze resultaten worden in 
bepaalde gevallen extra migratietesten 
uitgevoerd. Hierbij worden simulanten 
gebruikt in plaats van echt voedsel. Deze 
simulanten en de bijbehorende tijd en 
temperatuurcondities zijn beschreven 
in de eerder genoemde wetgevingen. 
Veenendaal-Hesselman: “Voor elk 

Bovendien zijn deze medewerkers in staat 
om voor nieuwe vraagstellingen crea-
tieve en innovatieve oplossingen te be-
denken. Zeker waar het aankomt op het 
ontwikkelen van nieuwe testopstellingen 
en -methoden. Daarbij is het ambitieni-
veau hoog.”

innovatie
Het innovatieve karakter van het bedrijf is 
onder meer terug te vinden in de dienst 
ERS (emergency response service). Hier-
mee kan TNO Triskelion bij calamiteiten 
en problemen in productieomgevingen 
binnen bijzonder 
korte tijd een 
analyse uitvoeren 
en een uitspraak 
doen over bijvoor-
beeld een oorzaak 
of juist de impact 
van de calamiteit. 
Verder focust het 
bedrijf op lange-
termijnrelaties met 
klanten door ze met brede kennis en 
innovatieve technieken te ondersteunen 
bij het ontwikkelen van nieuwe produc-
ten en het oplossen van problemen. Ren-
furm: “Het gaat hier dan echt om meer-
jarige strategische partnerships die we 
onder meer hebben met grote bedrijven 
in ‘functional foods’. Je hebt het dan niet 
meer over een klant-leverancierrelatie, 
maar over een intensieve samenwerking 
waarin we vooral naast elkaar staan en 
opereren. Kortom, een dynamisch en 
inspirerend bedrijf met uitstekende groei-
potentie voor de toekomst.” ■

wetgevende instanties en autoriteiten 
goed te informeren. 

Brede portfolio
De verschillende activiteiten zijn onder-
verdeeld in een aantal expertisegebie-
den, waaronder immunologie, toxicolo-
gie, analytische services, ADME/DMPK en 
regulatory services & risk assessment. Luuk 
Renfurm, verantwoordelijk voor marke-
ting en sales: “Een brede portfolio. Waar 
het in het kort op neerkomt, is dat ons 
bedrijf eigenschappen van verschillende 
producten en materialen onderzoekt 
met een specifiek doel. Hoe reageren 
mensen op bepaalde stoffen of com-
binaties hiervan, uit welke stoffen is een 
product opgebouwd, wat is de werking 
van een stof, is een specifieke stof giftig, 
enzovoorts.”
De opdrachtgevers van TNO Triskelion zijn 
onder meer te vinden bij producenten 
van voedingsmiddelen zoals baby- en 
medische voeding, voedingssupplemen-
ten en bij geneesmiddelenfabrikanten. 
Voor de chemische industrie worden vei-
ligheidsonderzoeken en registratiewerk-

ded substances) met behulp van LC en 
GC MS-technieken. NIAS zijn stoffen die 
als onzuiverheden van de gebruikte in-
grediënten aanwezig zijn in het eindma-
teriaal. Tot slot onderzoekt het bedrijf ook 
de fysische eigenschappen van verpak-
kingsmaterialen. Is het materiaal bijvoor-
beeld geschikt voor transport ná het vul-
len? Gaan verpakkingen niet scheuren of 
smaak afgeven? Ook hiervoor zijn testen 
beschreven die TNO Triskelion uitvoert.

Petitie
Wanneer een fabrikant van voedselcon-
tactmaterialen een ingrediënt wil gebrui-
ken dat nog niet in de wetgeving is ge-
noemd, moet er eerst een petitie worden 
ingediend bij de autoriteiten. Hiervoor is 
naast kennis van de wet- en regelgeving 
veel analytische ervaring nodig en is het 
noodzakelijk uitgebreide laboratorium-
testen uit te voeren. Als het ingrediënt op 
basis van de bevindingen wordt goed-
gekeurd, volgt een vermelding in de 
wetgeving. Veenendaal-Hesselman: “Dit 
alles met als doel om te voorkomen dat 
de mens in aanraking komt met verpak-
kingsmaterialen die schadelijk zijn.”

verzelfstandiging
Luuk Renfurm legt uit dat hij ongeveer 8,5 
jaar geleden bij TNO begon als business 
development manager voor de farma-
markt. Binnen de organisatie bestond op 
dat moment ook de business unit quality 
& safety. Deze unit, waar ongeveer 200 
mensen werkzaam waren, opereerde on-
der de vlag van TNO, maar werkte toen 
al opvallend zelfstandig en marktgericht. 
Toen duidelijk werd dat de bijbehorende 
activiteiten commercieel interessant wa-
ren, is besloten tot verzelfstandiging en 
werd in 2011 TNO Triskelion opgericht.”
Renfurm is enthousiast over het bedrijf. 
“Het hele proces naar verzelfstandiging 
was interessant om mee te maken. Het 
echt op eigen benen staan en markten 
bedienen die behoefte hebben aan 
jouw diensten is een prachtige drive om 
te willen groeien. Groei is dan ook één 
van de belangrijkste doelstellingen voor 
de toekomst en goed mogelijk. We be-
schikken over medewerkers – een be-
langrijk deel heeft zijn ‘roots’ bij TNO – die 
absoluut specialist zijn op hun  vakgebied. 

‘Intensieve samen werking 
met onze  kla nten waarin we 
vooral naast elkaar staan’

‘Medewerkers zijn 
 absolute specialisten op 

hun vakgebied’

Filcoflex is producent van polyurethaan manchetten, onder 
andere voor de levensmiddelenindustrie. Kenmerkend voor 
deze manchetten is dat ze zowel explosieveilig zijn alsook 
geschikt voor contact met levensmiddelen. Filcoflex scha-
kelde tnO triskelion in om de manchetten te laten testen op 
levensmiddelengeschiktheid, inclusief migratietestrappor-
ten voor de FDa en ec1935/2004 en 10/2011-richtlijnen.

Luuk Renfurm, hoofd 
sales & marketing: 
“Het echt op eigen 
benen staan en 
markten bedienen die 
behoefte hebben aan 
jouw diensten is een 
prachtige drive om te 
willen groeien”

Henriette Veenendaal-
Hesselman, projectmanager 
verpakkingen: ”De 
verpakkingsindustrie is een 
belangrijke doelgroep”

Het laboratorium is het 
hart van TNO Triskelion

Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux www.solidsprocessing.nl © Vezor Media

Solids Processing
Nr. 3 - juni 2015

Solids Processing
Nr. 3 - juni 2015


