
Reglement Joannes Juda Groen Prijs voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek. 

Omschrijving prijs, nominatie en uitreiking    

Artikel 1 
De Joannes Juda Groen Prijs wordt in principe tweejaarlijks toegekend aan een senior (seniorprijs) en 
aan een junior (juniorprijs) actieve wetenschappelijke onderzoeker, die zich bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek in Nederland. De 
vakgebieden van het interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek zijn in de meest ruime zin: 
de geneeskunde, de biologie, de psychologie en de sociologie.  

Artikel 2 
1. Voor de prijs kunnen actieve wetenschappelijke onderzoekers door twee hoogleraren uit twee van 
de door SIGO gestimuleerde vakgebieden (geneeskunde, biologie, psychologie en sociologie) worden 
voorgedragen. De voordracht moet worden ingediend bij het secretariaat van de stichting. 
 
2. Een junior onderzoeker is gedefinieerd overeenkomstig de criteria van de KNAW voor benoeming 
in de Jonge Akademie, d.w.z. minder dan 10 jaar na de promotie en tussen de 25-45 jaar 
(https://www.knaw.nl/nl/de-knaw/de-jonge-akademie). 

3. De winnaar van zowel de senior- als de juniorprijs ontvangt van Sigo een geldbedrag van  
€ 30.000,00 en een oorkonde. Het bestuur van Sigo organiseert daartoe een publieke prijsuitreiking. 
De uitreiking van de prijzen geschiedt door de voorzitter van Sigo of door degene die vanwege het 
bestuur van Sigo hiertoe is aangezocht. 

4. De prijs dient in de geest van de doelstellingen van Sigo te worden besteed aan wetenschappelijk 
onderzoek, waartoe gerekend kan worden publicatie van het bekroonde onderzoek. 

5. Zodra de namen van de genomineerden aan wie de prijzen zullen worden uitgereikt 
zijn vastgesteld, wordt dit aan prijswinnaars en de afgewezen genomineerden meegedeeld. 
Daarna wordt de uitslag, de dag en de wijze van uitreiking openbaar gemaakt. 

Artikel 3 
1. Het bestuur van SIGO geeft aan wanneer genomineerden kunnen worden voorgedragen 
onder vermelding van de dag van sluiting van de termijn, zijnde 1 december voorafgaande aan het 
jaar waarop de prijsuitreiking plaats vindt. Nominaties die na die termijn worden ontvangen worden 
niet in behandeling genomen. 

2. De voordracht gebeurt door middel van een brief van maximaal 400 woorden waarin de 
interdisciplinaire betekenis van het onderzoek van de voorgedragen kandidaat wordt aangegeven. 
De nominatie gaat vergezeld van (de opgave van) drie representatieve publicaties en curriculum vitae 
van de genomineerde. 

Beoordeling Joannes Juda Groen Prijzen 

Artikel 4 
De criteria voor toekenning zijn: 

1. Het onderzoek overschrijdt op creatieve wijze de grenzen tussen enerzijds de sociale 
en gedragswetenschappen, en anderzijds de medische en levenswetenschappen. 



2. De genoemde typen van wetenschap worden dusdanig met elkaar verbonden dat er onderzoek 
ontstaat dat een meerwaarde heeft ten opzichte van monodisciplinair onderzoek, en het onderzoek 
is van betekenis voor beide typen van wetenschap en het welzijn van de mens. 

3. Het onderzoek heeft internationaal aanzien en is gebaseerd op gezaghebbende internationale 
publicaties. 

Beoordelingscommissie 

Artikel 5 
1. Het bestuur van Sigo benoemt een beoordelingscommissie bestaande uit minimaal vier personen 
vertegenwoordigende de vier vakgebieden. Het bestuur stelt het aantal vast. Voor de uitreiking van 
de prijzen stelt het bestuur een nieuwe commissie vast. Een commissielid kan ten hoogste drie maal 
achtereenvolgens deel uitmaken van de commissie. Deze beoordelingscommissie wordt hierna 
genoemd “de commissie“. De samenstelling van de commissie is tot aan de beëindiging van haar 
werkzaamheden slechts kenbaar aan het bestuur. 

2. Voor het geval een commissielid na zijn benoeming niet meer deel kan nemen aan 
de werkzaamheden van de commissie, zal het bestuur in overleg met de voorzitter van de commissie 
een plaatsvervanger aanwijzen. 

3. Het bestuur wijst een voorzitter aan, bij voorkeur uit de personen die reeds deel uitmaakten van 
de commissie. De secretaris van Sigo is secretaris van de commissie. De commissie kan besluiten ook 
zonder secretaris te vergaderen. De secretaris heeft geen stemrecht. 

4. De commissie neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen. In geval van staking 
van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. De commissie adviseert het bestuur van Sigo 
binnen twee maanden na ontvangst van de aanvragen door de beoordelingscommissie over de 
kandidaten die in aanmerking zou moeten komen voor de prijzen. 

5. Het bestuur neemt dit advies over tenzij het bestuur van oordeel is dat de 
voorgedragen kandidaten niet voor de prijs in aanmerking zouden moeten komen. In dat geval vindt 
er beraad plaats met de commissie waarin de bezwaren van het bestuur worden 
besproken. Vervolgens is de uiteindelijke beslissing om het advies van de commissie van beoordeling 
wel of niet te volgen aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten na overleg met de commissie 
om niet tot uitreiking van een prijs over te gaan, indien er geen inzending is die aan de criteria 
voldoet. 

6. Het verhandelde in de commissie en in het bestuur over de prijsuitreikingen is vertrouwelijk 
en niet kenbaar voor derden, de genomineerden daaronder begrepen. Voor de genomineerden staat 
geen beroep open tegen de door de commissie van beoordeling en het bestuur ter zake van de 
prijsuitreikingen genomen besluiten. 

7. Onder genomineerde wordt verstaan iedere persoon die ingevolge artikel 1 en artikel 2 lid 1 en lid 
2 voor één van de prijzen is voorgedragen. 

Slotbepaling 

Artikel 6 
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Sigo. 



2. Dit reglement treedt in werking op 14 juni 2019. 

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Sigo op 13 juni 2019 


