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“Nederland heeft veel kennis en uitstekende ingenieurs, maar om onze positie te behouden en te 
verbeteren, is meer nodig. Dat vereist focus … van inspanningen, van onderzoek en van financiering. 
Het vereist ook een overheid die zich gedraagt als launching customer, want wie in eigen land niet 
kan laten zien dat iets werkt, kan het in het buitenland wel schudden. We moeten naar een 
mentaliteit dat we echt het verschil willen maken!” Dit pleidooi hield Martin van Pernis, President van 
het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en voormalig CEO van Siemens Nederland op maandag 
15 september tijdens de Techniek Troonrede in Den Haag. 
 
Van Pernis ging ook in op de rol van Nederland bij de sancties tegen Rusland. “Ik ben ervan overtuigd 
dat juist een samenwerking, door het inzetten van Europese technologie, welke extreem belangrijk is 
voor de Russische economie, de mogelijkheid biedt om stabiliteit in Europa te bereiken. Een boycot, 
die aan beide zijden nadeel genereert, is niet de juiste weg”, aldus Van Pernis. 
 
“Nederland heeft heel goede universiteiten en HBO-instellingen en een hoog kennisniveau. 
Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en ingenieursbureaus hebben de wereld veel te bieden.  
We zullen om van die kennis een economisch succes te maken, veel meer moeten samenwerken. 
Nederlandse bedrijven zijn nog te vaak elkaars concurrent. Samen kunnen we de buitenlandse 
concurrentie beter weerstaan en dat is hard nodig.” 
 
Met de Techniek Troonrede wil KIVI het belang van techniek en ingenieurs voor de Nederlandse 
samenleving aangeven. 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. 
Het geeft toegang tot een netwerk waarin leden hun vakkennis kunnen bijhouden en hun expertise 
verder kunnen ontwikkelen. Het uitdragen van het belang van techniek in de samenleving is ook een 
van de speerpunten van KIVI. 
 
 
 
 
Noot voor de redactie:   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Limbeek, afdeling 
communicatie, via stephanielimbeek@kivi.nl of 070 391 98 11. 


