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Interview
Management/wetenschap

Directeur TNO Voeding dr. Niek Snoeij: 

‘We moeten het hebben

“2003 was het beste jaar ooit”. Tevreden kijkt Niek Snoeij,

directeur TNO Voeding in Zeist, terug op de periode waarin zijn

instituut de klassieke technologieën achter zich liet. Innovatie is

nu de ‘core business’. De ‘winst’ is daarbij zowel voor TNO als

voor het voedingsmiddelenbedrijfsleven te behalen op

grensvlakken met terreinen als farma en chemie.
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Een ordelijke kamer. Bloemetje op tafel.
Kunstwerk aan de muur. Het typeert de
man die sinds twee jaar leiding geeft aan
TNO Voeding. Al vanaf 1992 werkzaam in
Zeist, trad dr. Niek Snoeij als directeur
aan op het moment dat het instituut na
een periode van schaalvergroting en
snelle groei 800 medewerkers telde. De
omzet- en winstontwikkeling bleven ech-
ter achter bij de doelstellingen. Snoeij:

“We zijn in 2002 gestart met wat wij het
focusseringsproces noemden: keuzes
maken, speerpunten benoemen en de
niet-kerngebieden en onrendabele activi-
teiten afstoten. Voorop stond daarbij dat
we een instituut zijn dat zich met voeding
moet bezighouden en dat wij het moeten
hebben van vernieuwing.”

Drie speerpunten
Drie thema’s werden gedefinieerd: pro-
ductinnovatie, voeding en gezondheid,
en voeding en veiligheid. De klassieke
technologieën heeft TNO Voeding losge-
laten. Snoeij noemt als voorbeeld vlees.
“Daar richten wij ons nu op een andere
manier op. TNO Voeding is niet meer op
de primaire keten georiënteerd. Het gaat
om innovatie van voedingsmiddelen, bij-
voorbeeld de ontwikkeling van de gezon-
de kroket van de toekomst.”
Over een aspect is de TNO-directeur heel
stellig: “Procestechnologisch onderzoek
gebeurt niet (meer) in Zeist”. Hij ver-
klaart: “Dat terrein werd te routinematig
voor ons en te weinig innovatief. Boven-
dien was het verliesgevend, want derge-
lijk onderzoek vraagt hoge investeringen.
Als je dat constateert, moet je die activi-
teiten netjes overdragen en afscheid van
elkaar nemen. Bovendien zijn er andere
kennisinstellingen in Nederland die het
terrein van de procestechnologie goed
beheersen.”

Meerwaarde
Nadat binnen TNO Voeding de speerpun-

ten waren bepaald, is ook gekeken naar
de waarde van deze kennis in aanpalende
sectoren, zoals de farmaceutische (denk
aan gezondheidsclaims) en chemische
industrie (veiligheidsonderzoek van
bestrijdingsmiddelen). En niet zonder
succes: in 2003 werd van de totale omzet
van ¤ 68 mln 60% behaald op het terrein
van voeding en voedingsmiddelen, 25%
in de chemie en 15% in de farmaceuti-
sche sector.
Volgens Snoeij is vooral op de grensvlak-
ken tussen chemie, voeding en farma de
winst te behalen in de zin van nieuwe
kennisontwikkeling. Essentieel daarvoor
noemt hij de samenwerking met collega-
TNO-instituten als TNO-MEP in Apel-
doorn en TNO-PG (Preventie en Gezond-
heid) in Leiden. Sterk punt van TNO is dat
naast deze combinatie van technologieën
ook het gehele terrein vanaf moleculair
en celniveau tot aan proefdieren en de
mens wordt bestreken. “Denk aan aller-
geniciteit: van moleculair niveau, via
maagmodellen voor patiënten en door
nauwe relaties met ziekenhuizen wordt
het gehele proces doorlopen. We zijn eni-
ge jaren geleden gestart met onderzoek
voor de overheid, maar een jaar tot
anderhalf jaar later volgden opdrachten
voor bedrijven, zoals de ontwikkeling van
hypoallergene voeding”, aldus Snoeij. 

Samenwerking
De samenwerking met ander TNO-insti-
tuten omschrijft de voorman als “mis-
schien wel belangrijker” dan die met
NIZO food research of Agrotechnology &
Food Innovations (A&F, voorheen ATO).
“De andere TNO-instituten brengen
nieuwe kennis in. Die kennis is er bij
NIZO of A&F niet.” Snoeij ziet bij samen-
werking buiten de TNO-geledingen meer
in afstemming. Daar is nu wel sprake van.
“Maar”, zoals hij toegeeft, “niet zo expli-
ciet als het misschien zou kunnen.” 
In het nieuwe (virtuele) instituut voor
Vlees en Vis is een voorzichtige samen-
werking tussen TNO Voeding, ASG (de
Animal Science Group van WUR) en A&F
wel van de grond gekomen. Snoeij ver-
telt: “We hebben de sterktes van de insti-

tuten bekeken. Daarbij bleek dat we
elkaar goed aanvullen en we konden het
terrein verdelen.”
Eenzelfde soort samenwerking, maar dan
tussen TNO, A&F en NIZO food research,
staat op het terrein van sensoriek en
smaakbeleving in de steigers. “We zijn
daar mee bezig, maar dit zal langer
duren. De drie betrokken partijen moeten
leren om met elkaar samen te werken.”

Omzet
TNO Voeding haalt driekwart van de
omzet bij bedrijven via orders. De rest, in
2003 ¤ 17 mln, komt van de overheid. Het
geld is bestemd om kennis te vernieu-
wen, deels ten behoeve van de Neder-
landse overheid, deels in samenwerking
met industriële partners. “Tot een aantal
jaren geleden was TNO er niet zo goed in
om naar de overheid terug te koppelen
wat de industrie aan deze kennis heeft.
Daar is verandering in gekomen. Onlangs
becijferde de externe commissie Zuidam
dat van de bedrijven die deelnamen aan
de co-financieringsregeling van Econo-

mische Zaken, tweederde de gegenereer-
de kennis binnen drie jaar toepast. Een
investering in kennisontwikkeling van ¤ 7
mln leidt zo naar verwachting bij deze
bedrijven tot een gezamenlijke omzetstij-
ging van ¤ 50 mln en een winststijging
van ¤ 6,4 mln”, vertelt de TNO-man trots.

van vernieuwing’

Dr. N.J. Snoeij
Dr. N.J. Snoeij (45) studeerde Biologie aan de
Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in
de natuurwetenschappen met als specialisa-
ties immunotoxicologie en biochemie. Zijn
loopbaan startte in 1986 als coördinator van
een postdoctorale toxicologieopleiding en
onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ver-
volgens was hij als toxicoloog werkzaam bij
Solvay-Duphar om in 1992 bij het huidige TNO
Voeding in Zeist in dienst te treden. Daar
bekleedde hij diverse functies alvorens hij in
2002 werd benoemd tot directeur.

‘Het gaat om innovatie, bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de gezonde 
kroket van de toekomst’

‘Onze uitdaging is te bedenken wat
de oplossing is voor het probleem dat

de klant over drie tot vijf jaar heeft’
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Dat TNO Voeding ruim ¤ 50 mln aan
omzet uit de markt haalt, stemt hem tot
tevredenheid. Hij kan het niet laten dat
toch even in het juiste perspectief te
plaatsen door dit af te zetten tegen de
¤ 17 mln omzet van NIZO food research.
De helft van de omzet realiseert TNO
Voeding in Nederland en die andere helft
wordt gevormd door 35% in andere Euro-
pese landen, 10% in de VS en 5% in
Japan. “Dat de helft van de omzet uit
Nederland komt, is belangrijk. Het geeft
aan dat je als TNO Voeding in eigen land
wordt gewaardeerd.”

Ook voor MKB
Dat TNO Voeding vooral interessant is
voor en zaken doet met de grotere bedrij-
ven, noemt Snoeij een vooroordeel.
“Natuurlijk zijn het de grote bedrijven
die het zich kunnen permitteren om
innovatief bezig te zijn. Maar er is ook
veel innovatief MKB, bedrijven met vijftig
mensen of minder. Denk aan biotech-
starters.”
De beleidsmaker licht vervolgens de stra-
tegie van TNO toe om daarmee aan te
geven dat zijn instituut voor uiteenlopen-
de bedrijven wat kan betekenen. “Onge-
veer een kwart van de TNO-activiteiten is
te typeren als bijzonder innovatief. Dit is
essentieel voor vernieuwing. De helft van
onze producten betreft ‘handig herge-
bruik’. Het gaat dan om activiteiten die
vernieuwend zijn in de zin dat ze elders
zijn ontdekt en een andere, nieuwe toe-
passing vinden. Dit deel is belangrijk
voor de ‘bestendiging van onze omzet’.
De laatste vijfentwintig procent betreft
routinematig onderzoek: veel analyses.
Belangrijk voor de klantenbinding.”
Snoeij illustreert met een voorbeeld:
“Zo’n tien jaar geleden waren wij koplo-
per op het terrein van LC-MS (vloeistof-

chromatografie gekoppeld aan massa-
spectrometrie, red.). Nu wordt deze
techniek ingezet als routineanalyse voor
bijvoorbeeld de bepaling van residuen van
bestrijdingsmiddelen. Op deze manier
komt de kennis die je als kennisinstelling
en grote bedrijven samen opbouwt na eni-
ge tijd ten goede aan de gehele sector.”
De ervaring van TNO is dat het MKB
zeker geïnteresseerd is in vernieuwing.
“Maar men wil niet de kinderziektes.
Omdat bepaalde kennis in een niche-
markt zal worden toegepast, kan het
MKB daar toch heel innovatief mee zijn.
Voor TNO gaat het er om kennis zo lang
mogelijk te gebruiken en er zo veel
mogelijk klanten mee te bedienen.”

Blijven vernieuwen
Het proces van technologische vernieu-
wing ziet Snoeij in de toekomst door-

gaan. “Onze uitdaging is te bedenken
wat de oplossing is voor het probleem
dat de klant over drie tot vijf jaar heeft.
Dat zijn de doorbraakprojecten van nu
(zie kader, red.). Door de verankering die
we in de universitaire wereld hebben en
door intern en met bedrijven te praten,

krijgen we daar zicht op.”
Een van de doorbraaktechnologieën is
genomics. Herhaaldelijk laat de topman
dit onderwerp gedurende het gesprek
vallen. Het is duidelijk dat hij hier veel
van verwacht. “Straks krijg je chips die
het gehele fermentatieproces kunnen
sturen of een karakterisering van grond-
stofstromen op besmettingsniveau met
snelle DNA-analyses.” 

Acquisities
Waar staat TNO Voeding dan zelf over
vier tot vijf jaar? Snoeij sluit af met een
helder toekomstscenario. “Qua omvang
zullen we ongeveer even groot zijn als de
650 medewerkers nu. Er is een zekere
mate van omzetgroei voorzien, maar dat
is dan procenten per jaar. Focusseren
blijft het uitgangspunt en dat betekent
dat we op bepaalde wetenschapsterrei-
nen tot de top willen behoren. Acquisities
zijn zeker mogelijk als we een technolo-
gie zich zien ontwikkelen die baanbre-
kend is maar die we niet in huis hebben.
Directe aanleiding daarvoor is er op dit
moment echter niet.”

Carina Grijspaardt-Vink en Hans Damman

‘Een investering in kennisontwikke-
ling van zeven miljoen euro leidt tot
vijftig miljoen omzetstijging’

‘Op bepaalde 
onderzoeksterreinen willen
we tot de top behoren’

Doorbraakprojecten
2004
– System biology
– Microbiële productie
– Darmgezondheid
– Ingrediënteninnovatie
– Verzadiging – obesitas
– Voedselallergie
– Predictable chemicals

Potentiële doorbraakprojecten
– Microbiologische voedselvei-

ligheid
– Nanotechologie tegen bederf
– Risk management (combinatie

van bèta- en gammabenade-
ring)

– Biotechnologie in de farma
– Smaak
– Plant voor farma


