Plaats en Datum:
Van:
Betreft:

Utrecht, 6 oktober 2021
Dr. HJ Krugers
Aandragen kandidaten voor Joannes Juda Groen Prijzen 2022
voor senior en junior onderzoeker

Geachte collega,
Het bestuur van de Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair
Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO) nodigt u hierbij uit kandidaten voor te dragen
voor de Joannes Juda Groen Prijs 2022. Deze in 2013 door SIGO ingestelde prijs wordt om de
twee jaar uitgereikt en bestaat sinds 2018 uit een prijs voor een senior onderzoeker en een
prijs voor een junior onderzoeker. Voor elke prijs wordt een geldbedrag van €30.000,- ter
beschikking gesteld, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek.
Ook in 2022 zal de prijs worden toegekend aan een internationaal gezaghebbende senior
onderzoeker (seniorprijs) die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor interdisciplinair
gedragswetenschappelijk onderzoek in Nederland, en aan een junior onderzoeker (juniorprijs)
werkzaam in interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Bij deze doet
SIGO een oproep tot nominaties.
Wie komen in aanmerking? Actieve wetenschappelijke onderzoekers met een aanstelling aan
een Nederlands kennisinstituut kunnen worden voorgedragen voor één van beide prijzen.
Voor de juniorprijs komen uitsluitend kandidaten in aanmerking die minder dan 10 jaar na de
promotie actief zijn in het onderzoek en tussen de 25-45 jaar zijn. Extensie kan worden
verleend op basis van de extensieregeling van de KNAW (https:
//knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/extensieregeling-knaw).
Kandidaten dienen per mail te worden voorgedragen met daarbij een korte motivatie
(maximaal 400 woorden) en het professionele CV (zie de bijlagen voor het format). In de
motivatie moet worden ingegaan op de innovatie en interdisciplinaire betekenis van het
onderzoek en op de relevantie van het onderzoek voor het menselijk welzijn. De voordracht
moet zijn ondertekend door twee hoogleraren uit twee van de door SIGO gestimuleerde
vakgebieden (geneeskunde, biologie, psychologie en sociologie).
De voordrachten worden beoordeeld door een van SIGO onafhankelijke
beoordelingscommissie bestaande uit deskundigen op de vakgebieden van het interdisciplinair
wetenschappelijk onderzoek: de geneeskunde, de biologie, de psychologie en de sociologie.
De prijzen worden aan de winnaars uitgereikt tijdens een symposium dat door SIGO op 22
september 2022 wordt georganiseerd. Tijdens dit symposium verzorgen de prijswinnaars een
lezing over hun onderzoek en spreken tevens enkele genodigde (binnenlandse en
buitenlandse) gasten.
Voordrachten kunnen per e-mail tot 1 december 2021 worden ingediend bij het
secretariaat van de stichting (SIGOprijs@gmail.com).
Met collegiale groet,
HJ Krugers (voorzitter SIGO)

SIGO is in 1973 opgericht door professor Joannes Juda Groen. SIGO heeft als doelstelling de
bevordering van het menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk
onderzoek in het bijzonder op het gebied van de geneeskunde, de biologie, de psychologie en
de sociologie.
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Dr. H.J. Krugers (voorzitter), Mr. dr. K.E. Hepping
(secretaris), Dr. J.H. Von Eije (penningmeester), Prof. dr. E.H.M. Sterck, Prof. dr. R.J.
Verkes, Prof. dr. A.J.J.M. Vingerhoets en Prof. dr. B.G.M. Volker. Informatie over SIGO en
het reglement van de Joannes Juda Groen Prijzen kunt u vinden op de website van de stichting
(www.jjgroen-sigo.nl).

Bijlage I: Format CV Joannes Juda Groen Senior prijs 2022
1. Naam
2. Positie
3. Jaar promotie
4. Discipline waarin de kandidaat werkzaam is en samenwerking met andere disciplines (max.
100 woorden)
5. Belangrijkste bijdrage aan de wetenschap en rol interdisciplinariteit (max. 500 woorden)
6. Selectie van 15 belangrijke referenties. Stuur de drie belangrijkste en meest representatieve
referenties mee
7. Overzicht van belangrijkste onderzoeksubsidies

Bijlage II: Format CV Joannes Juda Groen Junior prijs 2022
1. Naam
2. Positie
3. Jaar promotie
4. Discipline waarin de kandidaat werkzaam is en samenwerking met andere disciplines (max.
100 woorden)
5. Belangrijkste bijdrage aan de wetenschap en rol interdisciplinariteit (max. 500 woorden)
6. Selectie van 10 belangrijke referenties. Stuur de drie belangrijkste en meest representatieve
referenties mee
7. Overzicht van belangrijkste onderzoeksubsidies

