
Lang hoefde zij er niet over na te
denken. Toen Tini Colijn werd
benaderd voor een functie bin-

nen de Raad van Bestuur van TNO als
opvolgster van Peter Folstar die direc-
teur regie-orgaan Genomics werd, was
zij meteen enthousiast. “Ik houd van
onderzoek. Het brede onderzoeksveld
vind ik heel interessant. TNO heb ik
vanuit mijn eerdere functies altijd al
een leuke organisatie gevonden. Het
aardige is dat een instituut als TNO
onderzoek combineert vanuit de kant

van de wetenschap, het bedrijfsleven
en de overheid. Verder betekende deel
gaan uitmaken van een Raad van
Bestuur dat ik ten opzichte van eerdere
functies (zie kader) andere, nieuwe
verantwoordelijkheden zou krijgen.”

Het strategisch programma 2003-
2006 van TNO was bij de komst van
Colijn juist afgerond. “Daar heb ik
part noch deel aan gehad. Maar het is
een heel goede strategie. In het pro-
gramma voor het kerngebied Kwaliteit
van leven, dat mijn taakveld zou wor-
den, kon ik mij volledig vinden. Het
was dan ook een uitstekend moment
om met deze nieuwe functie te star-
ten.”

Keuzes maken
TNO heeft in het strategisch plan
2003-2006 de activiteiten onderge-
bracht in vijf zogenoemde kerngebie-
den. Voor elk kerngebied is aangege-
ven welke instituten daarin actief zijn
(zie kader). Reden om dit te doen, is
het doel dat TNO zich voor die perio-
de heeft gesteld, namelijk kennis
sneller naar de markt brengen. Ach-
terliggende gedachte is dat de kennis
concurrerend moet zijn. Dat geldt
binnen Nederland, maar ook in Euro-
pa. Want TNO wil doorgroeien naar
een research- en technologieorganisa-
tie van Europees niveau. Colijn: “Als
TNO moeten we steeds meer kiezen
voor datgene waar we heel goed in
zijn. We moeten focusseren, keuzes
maken voor die technologieën die
veelbelovend zijn en vervolgens verder
optimaliseren.”

Wereldwijd signaleert het nieuwe lid
van de Raad van Bestuur eenzelfde
trend op onderzoeksterrein. Haar ver-
klaring: “Vragen die vandaag de dag
op ons afkomen zijn multidisciplinair.
Dit in tegenstelling tot vroeger. Toen
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was het onderzoek veel meer gericht
op onderdelen. Op deelaspecten kon
je succes boeken. Die tijd is voorbij. Er
moet in teams aan een beperkt aantal
onderzoeksgebieden worden gewerkt.
TNO heeft veel aandachtsgebieden en
disciplines in huis en kan dat.”

Kwaliteit van leven
Het kerngebied Kwaliteit van leven,
waar Colijn verantwoordelijk voor is,
omvat de werkvelden arbeid, preven-
tie en gezondheid, farma en voeding,
energie en milieu waaronder dan ook
onderwerpen als proces- en produc-
tinnovatie vallen. “Dat zijn duidelijk
andere aandachtsgebieden dan zo’n
twintig jaar geleden. Neem een
onderwerp als obesitas. Vanuit de
medische wereld is de relatie met
voeding nadrukkelijk geprofileerd.
Het is een maatschappelijk onder-
werp geworden. Mensen raken hierin
geïnteresseerd.”

Ook binnen dit kerngebied richt
TNO zich op een beperkt aantal tech-

Een half jaar is zij nu in functie. Dr. C.M. (Tini) Colijn-Hooymans.

De eerste vrouw die lid is van de Raad van Bestuur van TNO. Haar

werkveld wordt omschreven als het kerngebied Kwaliteit van

leven, waarmee het voedings- en voedingsmiddelenonderzoek

onder haar verantwoordelijkheid valt. ‘Focusseren’ is het

sleutelwoord in de strategie voor de komende jaren. Keuzes

maken dus. TNO concentreert zich op de technologieën die

veelbelovend zijn en waar de onderzoekinstelling goed in is.

Carina Grijspaardt-Vink

Nieuw lid en eerste vrouw in de Raad van Bestuur van TNO Tini 

‘Focusseren en kiezen 

ONDERZOEK

Curriculum vitae
Mevrouw dr. C.M. (Tini) Colijn-Hooymans (51) is 1 oktober 2002

benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van TNO. Zij was lid van

de directie van Plant Sciences van Wageningen UR. Daarvoor was

zij onder meer algemeen directeur van Rikilt-DLO en van Plant en

Omgeving BV. Tini Colijn studeerde Biologie, Celbiologie en Bio-

chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aan de VU

Amsterdam bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Strategisch plan TNO 2003-2006
TNO onderscheidt vijf kerngebieden:

– Kwaliteit van leven

– Defensie en maatschappelijke veiligheid

– Geavanceerde producten, processen en syste-

men

– Duurzaam ruimtegebruik en milieu

– ICT en diensten

Binnen het kerngebied Kwaliteit van leven zijn

werkzaam de instituten:

– TNO Arbeid

– TNO Preventie en Gezondheid

– TNO Strategie, Technologie en Beleid

– TNO Voeding
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Tini Colijn: “In het programma voor het kerngebied Kwaliteit van

leven, dat mijn taakveld zou worden, kon ik mij volledig vinden. Het

was dan ook een uitstekend moment om met deze nieuwe functie te

starten.”
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wordt gerealiseerd door kennistoe-
passing voor derden en een ruime
10% vanuit opdrachten voor de over-
heid. “De opdrachten kunnen ver-
schillen en zowel betrekking hebben
op de ontwikkelingskant als toepas-
singsgericht zijn. In beide gevallen is
TNO een partner. In de praktijk blij-
ken we dat wel vaak te zijn voor
bedrijven in de voorhoede.”

Dat (Nederlandse) onderzoeksin-
stellingen daarbij elkaar soms becon-
curreren, sluit Colijn niet uit. “Een
stukje concurrentie is niet verkeerd.
Wel maak ik daarbij de nuancering

dat concurrentie niet goed is als die
betreffende kennisontwikkeling veel
investeringen vraagt. Dan is het jam-
mer om op meerdere fronten hetzelf-
de te doen. In het algemeen is onze
strategie dan ook: samenwerken
waar het kan en meerwaarde creëren
vanuit ieders sterkte. Als je focust op
je sterkte maak je ook andere keuzes.
Maar er zullen natuurlijk altijd ‘grijze
gebieden’ blijven.”

Dat er ook concurrentie kan ont-
staan tussen TNO en de (eigen) R&D
van bedrijven, is volgens Colijn abso-
luut niet aan de orde. “Wij maken
strikte afspraken over van wie de
kennis is. We proberen ook in dia-
loog met het bedrijfsleven te komen
om de betrokkenheid van bedrijven
groot te houden. Tevens distilleren
wij daaruit de onderzoeksvragen en
vertalen deze terug naar het bedrijf.
Ik zit hier nu een half jaar. De vraag
of TNO die vertaalslag naar de prak-
tijk kan maken, beantwoord ik met
een volmondig ‘ja’.” ■

nologieën. “Kennisveld is eigenlijk
een beter woord”, vult Colijn aan.
“Technologie roept de associatie op
met techniek. Het gaat hier om
onderwerpen als voeding en gezond-
heid of veiligheid. En ook product- en
procesinnovatie. Bij dit laatste kun je
bijvoorbeeld denken aan het optima-
liseren van het energieverbruik van
een proces. Dit kan resulteren in ver-
betering van de zwakste schakels,
maar ook leiden tot de ontwikkeling
van een geheel nieuw proces.”

Voedselveiligheid is een ander
belangrijk kennisveld. De breedte en

het multidisciplinaire karakter ervan
illustreert Colijn door enerzijds een
vraagstuk op onderzoeksniveau te
noemen als snelle analyses en
methodeontwikkeling. Anderzijds
wijst zij op het aspect van voorlich-
ting van de consument of het voeren
van discussies rond de vraag ‘Is ons
voedsel wel veilig?’. In Europees ver-
band participeert TNO in een consor-
tium van onderzoeksorganisaties
genaamd SAFE. “Ook binnen dit net-
werk wordt weer gekeken welk insti-
tuut goed is in wat”, licht zij toe.

Fundamenteel én toegepast
Binnen de verschillende werkvelden
past TNO kennis toe en ontwikkelt
daarvoor ook nieuwe kennis. Ruim
een kwart van de omzet wordt
behaald uit strategisch onderzoek,
voornamelijk via overheidsbijdragen
en in veel mindere mate door bijdra-
gen van derden. De brugfunctie tus-
sen fundamentele kennis en toepas-
sing van de inhoud wordt vanuit de

Raad van Bestuur nadrukkelijk
onderstreept. Colijn vindt ook dat
strategisch onderzoek en opdrachten
uitvoeren voor het bedrijfsleven pri-
ma kunnen samengaan. “Het bestaat
al lang zo en het blijft de lijn die
goed is. Sterker nog, daaraan ont-
leent TNO haar bestaansrecht.”

Colijn vindt dat fundamenteel
onderzoek in Nederland ontzettend
hard nodig blijft. Nederland kan in
haar ogen niet zonder kennisontwik-
keling. Het draagt bij aan de kennis-
economie die ons land voorstaat. Dat
het fundamentele onderzoek vooral

innovatiegedreven is, vindt zij in het
hedendaagse tijdsbeeld passen. Het
baart haar wel zorgen dat universitei-
ten in toenemende mate via opdrach-
ten voor derden het geld moeten ver-
dienen om dat fundamentele onder-
zoek te bekostigen. Zij is echter
hoopvol gestemd. “Universiteiten
gaan steeds meer hun rol aangeven.
Zij zijn voor kennisontwikkeling. Je
ziet nu de discussies ontstaan.”

TNO vult de fundamentele kant in
via samenwerking met universiteiten.
Zo zijn er ongeveer 55 TNO-ers
hoogleraar en zijn er kenniscentra
opgericht samen met universiteiten.
“Als TNO zitten wij middenin het
wetenschappelijk onderzoek”, vult de
vrouw aan die haar sporen in onder-
zoeksorganisaties heeft verdiend.

Partner? Ja!
TNO profileert zich nadrukkelijk als
partner voor het bedrijfsleven, zowel
voor de grotere bedrijven als voor het
MKB. Vijftig procent van de omzet

Colijn: 

voor bepaalde technologieën’

Verder is er directe betrokkenheid van:

– TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

– TNO Prins Maurits Laboratorium

– TNO Technische Menskunde

Focussering binnen Kwaliteit van leven:

– Beleid voor life sciences

– Biotechnologie en productinnovatie

– Voedselkwaliteit en veiligheid

– Voeding en gezondheid

– Biomedicine en genomics

– Gezondheidsrisico’s van chemische stoffen

– Technologie in de zorg

– Gezondheid en openbare gezondheidszorg

– Arbeid en gezondheid

– Beleid van management van arbeid

Colijn over

onderzoeksinstellingen

onderling: “Een stukje

concurrentie is niet

verkeerd, maar

uitgangspunt is

samenwerken waar het

kan en meerwaarde

creëren vanuit ieders

sterkte.”


