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TNO is een toonaangevend, 
onafhankelijk kennisbedrijf. 
Vanuit onze expertise en het 
onderzoek dat wij doen leveren we 
een belangrijke bijdrage aan de 
kwaliteit van werken en leven in 
onze samenleving. 
Wij ondersteunen en 
stimuleren innovatie bij bedrijven 
en organisaties en dragen zo bij 
aan de concurrentiekracht van 
onze economie. Door onze 
veelzijdigheid en mogelijkheden 
kennis ook daadwerkelijk 
toepasbaar te maken neemt TNO 
een unieke positie in. Bij TNO 
werken ruim 4300 professionals. 
 
TNO werkt vanuit 5 kerngebieden:
• TNO Kwaliteit van Leven 
• TNO Defensie en Veiligheid 
• TNO Industrie en Techniek 
• TNO Bouw en Ondergrond 
• TNO Informatie- en  
  Communicatietechnologie 

 

 
 P E R S B E R I C H T

Doorstart CBO binnen TNO 
 
Activiteiten Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
CBO over naar TNO Management Consultants en TNO 
 
Het CBO maakt als aparte organisatie in afgeslankte vorm een doorstart 
binnen de TNO-organisatie. Vanuit een herkenbare positie in de markt 
zal het CBO invulling geven aan haar innovatieve rol in de 
gezondheidszorg. De expertises van het CBO op het terrein van kwaliteit 
in de zorg sluiten sterk aan bij de onderzoeksthema’s van TNO en het 
werkgebied van TNO Management Consultants. De doorstart volgt op 
het faillissement van CBO per 5 oktober 2010. 
 
Na een intensief traject met de curator mevrouw mr Marie-José Cools (van De 
Advocaten van Van Riet) te Utrecht is 15 november een definitieve overeenkomst 
bereikt. De komende dagen volgt intensief overleg met de medewerkers om te komen 
tot een nieuwe organisatie. De projecten en programma’s die CBO momenteel in 
uitvoering heeft, zullen overgaan naar de nieuwe organisatie. De belangrijkste 
opdrachtgevers zijn inmiddels of worden binnenkort op de hoogte gebracht. 
 
Met deze doorstart en de verbinding met de eigen organisatie wil TNO een bijdrage 
leveren aan een verdergaande kwaliteitsverbetering in de zorg, zowel met onderzoek 
als middels de implementatie van verbetertrajecten en programma’s in de ‘cure en 
care’. Met deze versterking kan TNO, dat ruim 150 medewerkers in dit domein 
werkzaam heeft, hoogwaardige antwoorden geven op de vele vragen vanuit de 
zorgsector. Tevens hoopt TNO hiermee nog beter gepositioneerd te staan om 
ondersteuning te bieden aan het binnenkort op te richten VWS Kwaliteitsinstituut in de 
Zorg.  
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