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Bestuurssamenstelling  

-Het bestuur was als volgt samengesteld (met tussen haakjes de functie en 

benoemingsperiode, die steeds voor termijnen van vier jaar is): E.H.M. Sterck (Voorzitter, 

2011-heden), Mr. Kristien Hepping (Secretaris, 2020-heden); J.H. von Eije (Penningmeester, 

2015-heden), H.J. Krugers (lid: 2015-heden), R.J. Verkes (lid: 2017-heden), A.J.J.M.  

Vingerhoets (lid: 2019-heden) en B.M.G. Volker (lid: 2019-heden).   

-In 2020 is Mr. Kristien Hepping toegetreden tot het bestuur.   

-Het bestuur vergaderde driemaal in 2020 (5 februari, 9 juni, en 2 september).  

  

Financiën  

Het jaar 2020 was financieel gezien een minder goed jaar voor SIGO, doordat de activa met 

bijna 110.000 euro zijn gedaald. Dit komt door het verlies op effecten (vooral) veroorzaakt 

door de Coronacrisis en de door ons gekozen soort van effecten (dividendbetalers). Deze 

daling in marktwaarde van effecten werd niet goed gemaakt door de ontvangen dividenden. 

Ook de kosten voor de prijsuitreiking en de uitbetaalde prijzen droegen verder 

vanzelfsprekend bij aan een daling van de activa.  

  

De JJ Groenprijzen 2020  

De JJ Groen-prijzen voor een junior en een senior onderzoeker worden elke twee jaar 
uitgereikt. De Joannes Juda Groen Prijzen voor Nederlands interdisciplinair 
gedragswetenschappelijk toponderzoek 2020 zijn toegekend aan Prof dr Renske Keizer en 
Prof dr Brenda Penninx. De prijs bedraagt voor elk euro 30.000,- voor onderzoek.  
Prof dr Renske Keizer, hoogleraar Familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(EUR), krijgt de prijs (voor junior onderzoekers) voor haar onderzoek naar het grote belang 
van niet alleen moeders, maar ook vaders voor de mentale en fysieke gezondheid van hun 
kinderen.  
Prof dr Pennninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan het Amsterdam UMC, krijgt de 

prijs (voor senior onderzoekers) voor haar onderzoek en het leiding geven aan een groot 

Nederlands langlopende follow-up studie naar depressie en angststoornissen.  

  

Prijsuitreiking  

De prijsuitreiking en begeleidend symposium vonden 24 september 2020 plaats in de 

Uilenburgersjoel te Amsterdam. Door de corona-maatrelgelen konden slechts enkele 

genodigden live aanwezig zijn, andere geïnteresseerden konden de prijsuitreiking en het 

symposium via een livestream volgen. Het symposium bestond uit voordrachten van de twee 

prijswinnaars: Prof dr Renske Keizer en Prof dr Brenda Penninx. Daarnaast gaven als gast van 

elke prijswinnaar twee sprekers een voordracht: Dr. Liz Washbrook, Bristol University, UK; Dr. 

Caspar van Lissa, Utrecht University; Prof. dr. Carmine Pariante, King’s College, London, UK; 

en Prof. dr. Eco de Geus, Vrije Universiteit Amsterdam. De voorzitter van de jury las de 

motivatie voor het toekennen van de prijzen voor. Voor de uitreiking van 2020 hebben we 

samenwerking met de New Scientist gezocht. De uitreiking werd voorgezeten door Jim Jansen.  

 

Utrecht, 26 januari 2021 


