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KLAAR VOOR VERANDERING? 
Je wilt mee in de snel veranderende 
wereld en misschien zelfs aan de basis 
staan van verandering. Weet je wat 
daarvoor nodig is? Wat echt belangrijk is, 
hoe je daarover communiceert en met 
wie je het beste samenwerkt om innova-
tie te versnellen?  

EEN FRISSE AANPAK: VAN IDEE TOT 
INNOVATIE TOT KETENVERNIEUWING 
FRIS is een praktische aanpak om van de 
grond af te bouwen aan het succes van 
innovatieprojecten en transformatiepro-
cessen. Samen met jouw partners 
ontwerp en evalueer je een gezamenlijk 
business model. Je adresseert obstakels 
en werkt toe naar de ketenvernieuwing 
die je samen voor ogen krijgt. Stap voor 
stap en op basis van analyse, validatie 
en onderbouwing. 

MET ONDERSTEUNING WAAR NODIG
TNO Strategic Business Analysis 
faciliteert met en voor alle ketenpartners 
met de aanwezige competenties en 
vaardigheden als uitgangspunt. We 
bieden in de praktijk beproefde ontwikkel-
aanpakken en praktische analysetools. 
We maken gebruik van nieuwe weten-
schappelijke inzichten uit bedrijfs-, 
bestuurs- en transitiekunde en innovatie-
management. En we kunnen de koppeling 
maken met toepassingen van de laatste 
technologie. 

SUCCESVOL IMPLEMENTEREN VAN 
DUURZAME WAARDEKETENS KAN 
ALLEEN OP BASIS VAN GEZAMENLIJK 
ONTWERP. DAT IS VERANDERING.  
DAT IS FRIS. 

TRANSFORMATIEPROCESSEN  
VAN COMPLEXE WAARDEKETENS 
VERSNELLEN MET

FRIS 



Ruimte maken 
voor verantwoorde  
verandering 

REGIME BREAKDOWN
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DEZE VIER THEMA’S STELLEN WIJ 
CENTRAAL BIJ KETENVERNIEUWING:

DIT IS FRIS
–  Gezamenlijke ketenvernieuwing op schaal
–  Praktisch samenwerken op basis van gedeelde  

waardes, stappen en keuzes en reële verdeling  
van investeringen en acties

–  Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar  
succesvolle innovaties

Systematisch en doordacht  

IMPACT LOGIC

Ontwikkeling wordt 
financierbaar  

FINANCEABILITY

Ontworpen voor  
grote impact 

SCALABILITY
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SCENARIO I
Een gemeente weet dat zonne-energie op 
huizen een goede manier is om bewoners 
minder aardgas te laten verbruiken. 
Energiebedrijven leveren graag warmte en 
elektriciteit vanuit een grote centrale 
bron aan klanten. Door FRIS ontdekken 
zij dat energiebeheer en herverdeling 
onder een grote groep van ‘prosumenten’ 
haalbare, nieuwe diensten zijn die ook 
werken in andere grotere steden en 
regio’s.

SCENARIO II
Een nieuw proces voor verduurzaming  
van hout is met subsidie ontwikkeld en 
werkt goed in het laboratorium. Na een 
levenscyclusanalyse concludeert TNO  
dat er een groot duurzaamheidsvoordeel 
te behalen is. Om een proefinstallatie  
te financieren, maken de partners aan  
de hand van FRIS een prospectus voor 
hun project. Ketenrisico’s worden nu niet 
dubbel gedekt en financiers stemmen 
hun aanbod af.

SCENARIO III
Plastic is van een product nu ook een 
grondstof geworden. Het verzamelen, 
scheiden, transporteren en omzetten 
naar nieuwe grondstoffen voor de 
procesindustrie is volop in ontwikkeling. 
Omdat plastic afval nu vooral waarde  
had als brandstof was een gering deel 
beschikbaar voor recycling. Met FRIS is 
ervoor gezorgd dat plastic nu altijd een 
eigenaar heeft die zorgt voor zijn deel van 
de keten en dat er een collectieve 
organisatie is voor het gemeenschappe-
lijke deel.

“ VOOR KETENVERNIEUWING 
MOETEN MEERDERE 
RADARTJES TEGELIJK  
GAAN DRAAIEN.”

–  Is jouw keten klaar voor jouw duurzame product of dienst?
–  Hoe zou het zijn om alle waarden die jouw project oplevert, helder in kaart te hebben?
–  Hoe zorg je ervoor dat risicoverdeling en winstdeling geen issue zijn?
–  Weet je wat het gevolg is van jouw project op andere partijen en waardeketens?

WAT IS JOUW 
FRISSE 
SCENARIO?



OVER TNO – INDUSTRIËLE 
TRANSFORMATIE
Onze expertises in Strategic Business 
Analysis, Energietransitie Studies, 
Circulaire Economie en Grondstoffen en 
Duurzame Technologie versterken elkaar 
voor het beantwoorden van vragen over 
Industriële Transformatie. Op basis van 
technologische zekerheden werken wij 
samen aan strategische investerings-
vraagstukken en samenwerkingsvraag-
stukken. We vergroten het innovatieve 
vermogen van onze klanten, en houden 
daarbij rekening met de dynamiek en 
geldstromen in de markt met maatschap-
pelijke doelen.

ZIE VOOR MEER ACHTERGROND 
DE VOLGENDE PAGINA’S:

–  Programma Industriële 
Transformatie  
(De industriële energietransitie 
haalbaar en betaalbaar | TNO)

–  Vormgeven van transitie 
processen (Collaboratieve 
Business Modellen voor 
Transitie | TNO)

–  Working paper achtergrond
methode (Collaborative 
Business Models for Transition 
| TNO Publications)

TNO.NL
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OVER TNO – INDUSTRIËLE 
TRANSFORMATIE
Onze Postadres
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

T 088 866 00 00

WAT HEB JIJ NODIG OM 
[SAMEN MET ANDEREN]  
TOT EEN GEZAMENLIJKE 
WAARDE-PROPOSITIE TE 
KOMEN EN SUCCESVOL  
TE IMPLEMENTEREN?  
GA MET ONS IN GESPREK.
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