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'Techniek blijft grote uitdaging'
ing. Martin van Pernis

De tweede ankerfunctie van Van Pernis, die
in 2010 vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leegtijd aftrad als voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens
Nederland, is voorzitter van Vernieuwing

Bouw. Daarnaast houdt hij zich bezig met
gezondheidszorg, onderwijs en de mooiste
voetbalclub van Nederland en heeft hij een
aantal commissariaten. "Ik blijf nergens langer dan enkele perioden. Als alles loopt en
weer rustig is vertrek ik. Alleen maar op de
winkel passen boeit me niet.”
Van Pernis begon na zijn studie elektrotechniek in 1970, na een periode in Duitsland, bij
Siemens Nederland in de telecommunicatie
(straalverbindingen). “Ik probeerde altijd buiten de landsgrenzen te gaan en kwam via de
booreilanden op de Antillen en in Suriname
terecht. Ik heb keurig het carrièrepad gevolgd en zoveel mogelijk gebieden leren kennen en zien: van defensie tot gebouwentechniek en van verkeerstechniek en mobiliteit
tot industrie. In 1987 kwam ik in de directie
terecht en in 1996 in de Raad van Bestuur,
waarvan ik in 2002 voorzitter werd." Vanuit
zijn eigen onderneming Vapecon bv verricht
hij een groot aantal nevenfuncties, waaron-
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Na 40 jaar Siemens is hij nog steeds buitengewoon geïnteresseerd in techniek en blijft
hij het belang ervan voor onze samenleving
benadrukken. Als president van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA), een van
zijn ankerfuncties, pleit hij ervoor technische
studies een voorrangsbehandeling te geven. Studenten voelen wat hem betreft dat
voordeel rechtstreeks in de portemonnee.
"Waarom zullen we niet de studierichtingen
die bepalend zijn voor economische groei
apart behandelen?", aldus Van Pernis tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst van KIVI NIRIA
begin dit jaar. "Biedt techniekstudies aan
tegen een sterk gereduceerd tarief. Maak
pretstudies zoals vrijetijdsmanagement maar
duurder."
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der commissariaten bij Aalberts Industries,
ASM International, Dutch Space (voorzitter), Batenburg Beheer en Feyenoord
Rotterdam BV. In zijn presentaties spreekt
hij over thema’s als innovatie, ondernemerschap en leiderschap.

Fotografie: © Evert-Jan Daniels

Raspoliticus en -bestuurder gaat voor groen
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drs. Ed Nijpels

De term maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft precies weer wat drs. Ed
Nijpels belangrijk vindt. Hij spreekt graag
over algemene, politieke onderwerpen,
maar de combinatie bedrijfsleven, milieu
en duurzaamheid heeft zijn bijzondere interesse. In zijn functie als voorzitter van Milieu
Centraal zei hij onlangs: “Het kabinet moet
er voor zorgen dat het substantieel aantrekkelijker is om groen te gaan rijden.”
Hij refereerde aan zijn eigen beleid als minister van VROM. In 1988 kwam hij met
een subsidieregeling voor katalysatoren in
verbrandingsmotoren om de uitstoot van
fijnstof drastisch te verminderen. “Dat was
de egalisatiemethode: in feite lieten we
de mensen in oude auto’s betalen voor de
mensen in auto’s met katalysator. Zo is de
katalysator erin gekomen en gebleven.” Om
het gebruik ervan te promoten heeft hij be-

83

ACADEMY® MAGAZINE 2012

gin dit jaar enkele weken bij wijze van proef
in een auto op groen gas gereden.”
Als voorzitter van ONRI, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus,
houdt Nijpels zich onder meer bezig met
gerelateerde maatschappelijke thema's als
mobiliteit en bereikbaarheid, klimaatverandering en veiligheid.
VVD’er Nijpels, die eerder onder meer
Kamerlid, minister, burgemeester van
Breda en Commissaris der Koningin van de
provincie Fryslân was, is een voorbeeld van
duurzame bedrijvigheid. Behalve voorzitter
van ONRI is hij - onder veel meer - voorzitter
van Thuiswinkel.org, de branchevereniging
voor bedrijven die producten en/of diensten op afstand, vooral online, aanbieden,
en voorzitter van de Raad van Toezicht van
de TROS. Daarnaast is hij lid van een aantal
Raden van Commissarissen, voorzitter van
maatschappelijke organisaties, zoals als het
Klimaatcentrum van het Internationale Rode
Kruis.

