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Nieuwe hoofdredacteur voor De Ingenieur
Per 1 januari 2019 heeft techniektijdschrift De Ingenieur een nieuwe hoofdredacteur.
Pancras Dijk volgt dan Frank Biesboer op, die met pensioen gaat.
Pancras Dijk (1973) was eerder adjunct-hoofdredacteur van National Geographic Magazine en werkte
daarvoor bij persbureau Associated Press. Hij heeft een groot netwerk binnen de techniekwereld; bij
bouwbedrijven, universiteiten en overheden.
Dijk is verguld met zijn aanstelling. ‘De relevantie van technologie is in mijn ogen nauwelijks te
overschatten. Ik vind het geweldig om leiding te mogen geven aan een titel die al jaren dé autoriteit is op
technologisch gebied.’ Zijn werk bij National Geographic heeft Dijk geleerd hoe belangrijk goed beeld bij
een verhaal is. Daarnaast deed hij er ruime ervaring op met het op een toegankelijke manier presenteren
van soms specialistische materie.
Directeur Micaela dos Ramos van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), dat het blad uitgeeft,
over de keuze voor Dijk: ‘Hij is een enthousiaste journalist met een hoop ideeën waar we blij van
worden. Ik verwacht dat hij de kwaliteit van het blad waarborgt en dat zijn visie het blad nog verder zal
verrijken.’
Frank Biesboer werkt sinds 2004 voor De Ingenieur, sinds 2014 als hoofdredacteur. Pancras Dijk treedt
per 1 november in dienst, waarna een overdrachtsperiode van twee maanden volgt. Per 1 januari 2019
neemt hij het hoofdredacteurschap van Biesboer over.

De Ingenieur is hét Nederlandse technologieplatform (maandelijks tijdschrift en website
www.deingenieur.nl ), dat schrijft over de nieuwste ontwikkelingen op technologiegebied, de impact
ervan op de samenleving en hoe technologie kan bijdragen aan de grote uitdagingen zoals duurzaamheid
en circulariteit.
KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. KIVI biedt haar leden ondersteuning in de
professionele ontwikkeling, communities voor vakspecifieke kennis en een platform voor het adresseren
van maatschappelijke uitdagingen. Tevens verleent KIVI de kwalificaties van Chartered Engineer en
Incorporated Engineer.
Bijlagen
Bijgevoegde foto van Pancras Dijk kunt u vrij gebruiken onder vermelding van ‘Foto: Robbert Vermue’.
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