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Herman Wijffels benoemd tot erelid KIVI NIRIA 
 
DEN HAAG –Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA heeft drs. H.H.F. 
(Herman) Wijffels vandaag benoemd tot erelid. Wijffels krijgt deze onderscheiding voor 
zijn inzet om de rol van techniek en innovatie zichtbaar te maken. Naast Wijffels is ook 
de oud-president van KIVI NIRIA ir. J.A. (Jan) Dekker benoemd tot erelid. Met het 
erelidmaatschap waardeert KIVI NIRIA mensen die veel voor de techniek in het 
algemeen hebben betekend c.q. betekenen. 
 
Wijffels was zeer verguld met zijn benoeming: “Ik hecht veel waarde aan deze blijk van waardering. 
Het komt namelijk uit een onverwachte hoek, ik ben hier econoom tussen ingenieurs. Economie heeft 
ooit de pretentie gehad een exacte wetenschap te willen zijn. Ik ben het daar nooit mee eens geweest. 
Ingenieurs zijn de echte exacte wetenschappers. Ik heb mijn hele loopbaan in de volle overtuiging 
geleefd dat ingenieurs een cruciale rol spelen in het materialiseren van ideeën. Vandaar dat ik mij zeer 
vereerd voel om plaats te mogen nemen in dit illustere gezelschap.” 
 
Tijdens zijn loopbaan bekleedde Wijffels diverse vooraanstaande functies. Zijn betekenis voor de 
techniek kwam ondermeer tot uiting in de Commissie-Dekker (technologiebeleid), de Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek, het Nationaal Kennisdebat, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en in de commissie over de werkwijze van TNO en Grote 
Technologische Instituten (GTI's). Momenteel is hij co-voorzitter van Worldconnectors en hoogleraar 
'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht. In 2008 was hij 
betrokken bij het jaarcongres van KIVI NIRIA. 
 
Jan Dekker heeft KIVI NIRIA na de fusie in 2004 een duidelijk gezicht gegeven. Onder zijn leiding is 
het beleid van de vereniging uitgebreid en leidde hij de weg in naar een betere positionering van de 
vereniging en haar activiteiten. Dekker heeft kennis van zaken en weet zijn maatschappelijke 

betrokkenheid en grote gedrevenheid met humor en charme in te zetten. Hij is niet alleen de 
verpersoonlijking van de moderne ingenieur, maar ook een waardig ambassadeur voor KIVI NIRIA en 
de techniek in het algemeen. 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is de beroepsvereniging van ingenieurs en 
andere hoger opgeleide technische professionals in Nederland. Haar primaire opdracht is om 
continu aandacht te vragen voor de rol en betekenis van techniek in onze samenleving met als 
resultaat duurzame en adequate investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Met het 
erelidmaatschap beloont KIVI NIRIA mensen die veel voor de techniek in het algemeen in Nederland 
hebben betekend c.q. betekenen. 
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tel. (070) 391 99 00. 

Foto onderschrift: KIVI NIRIA erelid de heer Pannenborg overhandigde het oorkonde 

aan de heer Wijffels.  


