
Persbericht NEMO Science Museum 
Amsterdam, 23 juni 2016 
 
Fortuyn en Zaanen versterken Raad van Toezicht NEMO 
Wiebe Draijer neemt afscheid als voorzitter 
  
De Raad van Toezicht van NEMO/NCWT kondigt met trots de toetreding van haar nieuwe voorzitter aan. 
Bernard Fortuyn volgt per juli 2016 de huidige voorzitter Wiebe Draijer op. 
  
Van 2005 tot heden is Bernard Fortuyn, als lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V., 
verantwoordelijk voor de energie gerelateerde activiteiten van Siemens. Zo leidde hij de Enecogen-centrale, 
diverse transmissieprojecten (bijvoorbeeld Britned) en projecten op het gebied van windenergie. “Met mijn 
grote passie en interesse voor technologie en wetenschap behartig ik graag de belangen van NEMO: een 
organisatie die dezelfde passie en enthousiasme weet over te brengen op een divers en gevarieerd publiek. 
Een belangrijke opgave om de komende jaren als innovatief land voorop te blijven lopen.” Aldus Fortuyn. 
  
Scheidend voorzitter Wiebe Draijer nam met de volgende optimistische boodschap afscheid als voorzitter: 
“NEMO heeft grote ambities om toekomstige én huidige generaties enthousiast te maken voor wetenschap 
en technologie. Hier heb ik in de afgelopen periode met veel plezier aan bijgedragen. Het museum 
functioneert als een publiek baken voor wetenschap en technologie en is zeer populair onder jongeren, 
scholieren en gezinnen. Zo biedt NEMO met het museum maar ook via NEMO Kennislink iedereen de kans 
om zich te informeren en te verwonderen.” 
  
Wetenschappelijke verankering  
‘Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de wetenschap zelf ook een stevige positie heeft binnen de Raad 
van Toezicht van ons instituut. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft 
daarom een permanente plek binnen deze Raad’. Aldus Michiel Buchel, directeur - bestuurder van NEMO. 
Tot juli 2016 werd deze ingevuld door KNAW president prof. dr. José van Dijck. Zij wordt opgevolgd door 
mr. Mieke Zaanen, algemeen directeur bij de KNAW. Van Dijck blijft als adviseur betrokken bij NEMO.  
  
De nieuwe samenstelling Raad van Toezicht van NEMO/NCWT: 
• Ir. B. C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter 
• Mr. A.G. (Age) Fluitman 
• Mr. M. (Mieke) Zaanen 
• Prof. dr. J. H. (Juliette) Walma v/d Molen 
• Mevrouw A.Y. (Astrid) Elburg 
  
  
Over NEMO 
NEMO is een van de belangrijkste activiteiten van stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 
Technologiecommunicatie (NCWT). 
NEMO daagt iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en 
technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of brengen abstracte wetenschap juist 
op een toegankelijke manier. Bij NEMO word je uitgedaagd wetenschappelijke fenomenen zelf te 
ontdekken en je nieuwsgierigheid gewekt om verder te onderzoeken. Zo maken we kennis voor een breed 
publiek toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij. 
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