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CEO’s live tijdens  
CEO-cyclus KIVI NIRIA  
 
Maandag 6 februari verscheen in deze krant een artikel over de 1’LDRSCHP app waarin 
CEO’s in 1 minuut hun visie op het leiderschapsthema geven. Voor diegenen die een CEO 
toch liever live aan het woord willen zien en zelf ook vragen op de CEO willen afvuren is 
er de CEO-cyclus van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Zo spreekt de 

CEO van de Nederlandse Spoorwegen, Bert Meerstadt, op 20 maart op de TU Delft.  
 
De CEO-cyclus richt zich met name op studenten en net-afgestudeerden aan het technisch WO en 
HBO. Het belangrijkste doel is het stimuleren en enthousiasmeren van studenten en jonge 

ingenieurs voor een succesvolle carrière. CEO's van belangrijke bedrijven vertellen over hun 
studententijd, ervaringen en hoe zij uiteindelijk een succesvol CEO zijn geworden. Ook blikken zij 
vooruit op de toekomst van het eigen bedrijf en de rol van techniek en hun bedrijf in de 

maatschappij. En natuurlijk zullen de CEO de toehoorders wat tips & tricks geven. 
  
De CEO-cyclus van KIVI NIRIA Students ging in mei 2011 van start op de Technische Universiteit 
Eindhoven met een lezing van ing. Martin van Pernis, voormalig CEO van Siemens en momenteel 
onder meer President van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Het stokje werd 
daarna overgepakt door Gerard Kleisterlee (Philips) en Eric Meurice (ASML). In het najaar 

vervolgde de CEO-cyclus haar weg naar de Universiteit Twente met Gerben Edelijn (Thales 
Nederland), Kees van der Graaf (voormalig CEO Unilever; nu mededirecteur van IMD’s Global CEO 
Center).  
 
Op 20 maart gaat Ruben Wegman (Nedap N.V.) verder met de lezingenserie op de Universiteit 
Twente en zal ook Rob Snel (Grolsch) zijn opwachting maken. 

Op 16 februari as. trapt Martin van Pernis ook de CEO-cyclus af op de TU Delft, waarna Bert 

Meerstadt van de Nederlandse Spoorwegen op 20 maart het stokje zal overnemen. Op 24 april 
komt Jan Pieter Klaver van Heerema Marine Contractors aan het woord, gevolgd door Karl-Ulrich 
Köhler van Tata Steel op 30 mei. 
 
De CEO-lezingen zijn gratis toegankelijk na registratie via: www.kiviniria.nl/ceo-cyclus. 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en 

techniekstudenten in Nederland. KIVI NIRIA Students behartigt de belangen van techniekstudenten 
in Nederland en organiseert bijeenkomsten ter inspiratie en studieloopbaanondersteuning. 

 

Noot voor de redactie:  
 
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten. Voor 
meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Karen de Man, 070 – 391 98 51, 

karendeman@kiviniria.nl 

http://www.kiviniria.nl/ceo-cyclus

