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MEEST ONDERNEMENDE WETENSCHAPPER VAN NEDERLAND 2010
ACHTERGROND
Nederlandse kennisinstellingen zijn volop in beweging om hun kennisvalorisatie doelstellingen te
formuleren en te realiseren. Wetenschappelijk ondernemerschap is één van de belangrijkste instrumenten
om de valorisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels bieden bijna alle universiteiten onderwijs over
ondernemerschap aan voor zowel studenten als onderzoekers. Seed- en preseed faciliteiten zijn of worden
ingesteld en nieuwe organisaties opgericht. Incubators blijven zich doorontwikkelen en er is toenemende
aandacht voor ondernemerschap over de volle breedte, zoals blijkt uit verschillende ‘awareness’
programma’s of initiatieven om het laten onstaan van ‘ gazelles’ te bevorderen.
Tegen deze achtergrond neemt ScienceWorks in samenwerking met de VSNU, NL Octrooicentrum en
Technologiestichting STW, het initiatief om voor de derde maal de competitie “Meest Ondernemende
Wetenschapper” te organiseren.
EERDERE COMPETITIES
In 2006 organiseerden ScienceWorks en de VSNU voor het eerst de Nederlandse competitie voor de
meest ondernemende wetenschapper. De competitie werd gewonnen door Professor Adriaan Beukers van
de TU Delft. Professor Floris Rutjes van de Universiteit Nijmegen was de tweede Nederlandse winnaar in
2008 waar de prijs werd uitgereikt op het innovatie-event van het Innovatie Platform in samenwerking
met het Octrooicentrum Nederland. Daarnaast heeft de verkiezing ook een aantal keer in het buitenland
plaatsgevonden. Zo werd in 2006 in de UK, professor Christopher Lower van de University of Cambridge
tot winnaar werd uitgeroepen. In 2007 in de USA, was het Professor Paul Schimmel en vorig jaar in
Zweden, professor Mathias Uhlen van de KTH school of biotechnology.
MEEST ONDERNEMENDE WETENSCHAPPER VAN NEDERLAND 2010
De competitie voor de “Meest Ondernemende Wetenschapper van Nederland” van 2010 zal dit voorjaar worden
georganiseerd; waar de winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het evenement ‘De Dag van de Valorisatie'
dat op 8 juni 2010 plaatsvindt. De uiteindelijke winnaar zal niet alleen over excellente wetenschappelijke
kwaliteiten beschikken, maar ook uitblinken in zijn of haar resultaten als ondernemer. Het is nadrukkelijk
de bedoeling dat ook wetenschappelijk ondernemerschap vanuit alfa- en gammadisciplines zullen worden
genomineerd. Daarnaast zal bij de beoordeling in het bijzonder gekeken worden naar de aanwezigheid van
octrooien ofwel intellectueel eigendom. De competitie zal openstaan voor alle nieuwe
ondernemerschapinitiatieven vanaf het jaar 2008.
NOMINATIEPROCES
• Alle verantwoordelijken voor kennisvalorisatie en spin-off beleid aan Nederlandse universiteiten
en kennisinstellingen zullen worden gevraagd om hun meest succesvolle wetenschappelijke
ondernemers van de afgelopen drie jaar (vanaf 2008) te nomineren, waarbij nadrukkelijk om
zowel een bètatechnische als een niet-bètatechnische nominatie zal worden gevraagd.
• Nadat alle nominaties ontvangen zijn zal ScienceWorks, op basis van een kwantitatieve analyse
van de verkregen informatie, een selectie maken van mogelijke winaars. Deze selectie zal worden
voorgelegd aan de jury die daarna, mede op basis van kwalitatieve elementen, de uiteindelijke
winnaar zal bepalen.
DE JURY
De voorzitter van de VSNU zal fungeren als voorzitter van de jury voor deze competitie. Daarnaast zullen
vooraanstaanden op het gebied van onderzoek, innovatie, economie en ondernemerschap zitting nemen in
de jury voor deze competitie. De voorgestelde jury bestaat, net als bij de laatste Nederlandse uitreiking in
2008, uit de volgende personen:
•
•
•
•

Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU (voorzitter)
Guus Broesterhuizen, Directeur NL Octrooicentrum
Eppo Bruins, Directeur Technologiestichting STW
Peter Nijkamp, Oud voorzitter NWO

DE CRITERIA
De “Meest Ondernemende Wetenschapper van Nederland” is niet alleen uitmuntend in zijn of haar
wetenschappelijk ondernemerschap, maar bezit tevens een uitstekende wetenschappelijke reputatie. Het
ondernemerschap hoeft niet noodzakelijkerwijs met winstoogmerk zijn vormgegeven; de start van een
nieuwe organisatie of bedrijf is echter een noodzakelijke randvoorwaarde. De specifieke criteria staan
vermeld op de website van ScienceWorks bij het aanmeldingsformulier. De belangrijkste zijn:
- Is er in de jaren 2008, 2009 en 2010 een nieuwe organisatie of een nieuw bedrijf opgestart?
- Is dit gebeurd op basis van (al dan niet gepatenteerde) wetenschappelijke kennis?
- Wat is de academische reputatie van de wetenschapper op basis van publicaties en verworven
onderzoeksmiddelen of onderscheidingen?
- Hoeveel banen zijn er gecreëerd door het initiatief?
- Wat zijn de relaties van de nieuwe organisatie met universiteiten of kennisinstellingen (bijv. door
stages of onderzoeksplaatsen binnen de organisatie of door middel van contract research)
- Is het nieuwe initiatief kostendekkend of niet?
- In geval van ondernemerschap met winstoogmerk: is de winstdoelstelling behaald?
- Biedt de ondernemende wetenschapper ook ondersteuning aan andere ‘scientific entrepreneurs’?
- Heeft de wetenschapper al eerder onderscheidingen voor zijn of haar ondernemerschap
ontvangen?
- Heeft de ondernemende wetenschapper duidelijk een strategie geformuleerd waar octrooien als
vorm van kennisbenutting worden geoptimaliseerd?
DE WINNAAR
De winnaar van de titel “Meest Ondernemende Wetenschapper van Nederland” zal bekend worden gemaakt
tijdens het evenement “de Dag van de Valorisatie: ‘Vormgeving van rendabele investeringen in
wetenschap’ dat op 8 juni 2010 zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal ruimte in het plenaire
programma worden opgenomen waar de winnaar van de competitie bekend gemaakt zal worden.
CONTACT
Voor vragen over de verkiezing kunt u te allen tijde contact opnemen met de organisatie (ScienceWorks)
op onderstaande contactgegevens. Nominatieformulieren kunnen ook gericht worden aan onderstaand
adres en contactpersoon.
ScienceWorks
Tomas van den Broeke, Unit Manager Kennis, Data & Beleid
Mauritskade 5
2514 HC The Hague
Tel:
+31 (0)70-3462505
E-Mail: t.vandenbroeke@scienceworks.nl

