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Professor Emmo Meijer heeft zich gedurende zijn hele carrière op unieke wijze ingezet voor de bloei van
de wetenschap in Nederland door een brugfunctie te vervullen tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en
de politiek. Hij deed dit vanuit verschillende posities in de industrie, maar ook vanuit een groot aantal
bestuurs- en adviesfuncties op het gebied van wetenschap en technologie, onder andere bij
onderzoeksfinancier NWO en als president van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie.

Als prominente vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, waar de aandacht vooral is gericht op toegepast
wetenschappelijk onderzoek, heeft hij zich sterk gemaakt voor het fundamenteel onderzoek door
voortdurend het belang van juist het vrije wetenschappelijk onderzoek te benadrukken. De visie van
Emmo Meijer op de rol van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en fundamenteel onderzoek in
het bijzonder maakt hem tot een graag geziene gast bij het debat over wetenschap in Haagse kringen.
Hierdoor heeft hij ook belangrijke resultaten kunnen boeken ter versterking van de Nederlandse
wetenschap. Zijn inspanningen hebben onder meer geleid tot extra investeringen in grote
onderzoeksfaciliteiten en infrastructurele apparatuur en tot internationalisering van belangrijke
onderzoeksprogramma’s.

Emmo Meijer promoveerde op onderzoek in de biochemie/microbiologie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam waarna hij in dienst trad bij DSM. Zijn indrukwekkende industriële carrièrepad loopt via de
functie van chief technology officer bij DSM, via senior vice-president bij Unilever naar zijn huidige positie
als corporate director research & development bij Koninklijke FrieslandCampina.
Emmo Meijer heeft vanuit zijn respectieve functies de industriële R&D voortdurend versterkt en met
nieuwe initiatieven getooid. Zijn pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek en voor het belang van
stimulering van R&D is een grote stimulans geweest voor vele jonge onderzoekers in dit land en heeft
ertoe geleid dat de banden tussen wetenschap en industrie versterkt zijn. Ook heeft hij met het instellen
van onderzoeksprijzen van industriële partners gezorgd voor het onderscheiden van het jonge toptalent
in Nederland.

Naast zijn drukke functies heeft Emmo Meijer zich ook op andere vlakken ingespannen voor de
wetenschap. Zo heeft hij de overgang van de stichting Scheikundig Onderzoek Nederland naar het gebied
Chemische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
gerealiseerd en is hij lange tijd voorzitter van dat gebiedsbestuur geweest.

Zijn wetenschappelijke statuur, zijn grote inzicht in en betrokkenheid bij het wetenschapsveld, maken
hem tot een prominente woordvoerder voor wetenschap en innovatie. Hij vervult deze rol op een
enthousiasmerende, evenwichtige, goed gefundeerde en overtuigende wijze. Zijn visie, vanuit zowel
industrieel als academisch perspectief, op wetenschappelijk onderzoek in relatie tot technologische
ontwikkeling wordt alom gewaardeerd en is van groot belang voor het bepalen van de agenda van de
innovatiediscussie in ons land.

Als voorzitter van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie heeft hij de afgelopen jaren
vele belangrijke initiatieven ontplooid en stakeholders uit wetenschap, bedrijfsleven en politiek
samengebracht. Zijn kennis van zaken, tomeloze inzet en gedrevenheid om het Nederlands onderzoek op
een hoger plan te tillen blijkt uit zijn betrokkenheid bij uiteenlopende activiteiten en initiatieven
variërend van het Dutch Polymer Institute tot het Top Institute Food and Nutrition, en van het Genomics
Initiative tot het voorzitterschap van de Energie Advies Commissie.
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Zijn maatschappelijke betrokkenheid wordt onderstreept door zijn jarenlange functie als voorzitter van
de voetbalclub Fortuna Sittard.

Ten slotte is Emmo Meijer, naast al deze activiteiten,al decennialang deeltijdhoogleraar Macromoleculaire
en Organische Chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Zijn enorme maatschappelijke uitstraling, zijn grote rol in de bevordering van de wisselwerking tussen de
wetenschap en de industrie en zijn inspanningen om de wetenschap te versterken en naar buiten te laten
treden maken hem tot een waardige laureaat van de Akademiepenning. De Akademie onderstreept met
deze toekenning het wezenlijke belang van maatschappelijke erkenning voor fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek.
Als blijk van erkenning eert de KNAW Emmo Meijer met de Akademiepenning 2012.

