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Jaap Schouten Award

Rotterdam, maart 2020

Ter ere van haar stichter reikt de Jaap Schouten Foundation tweejaar- 
lijks een award uit voor uitzonderlijke betrokkenheid van instellingen  
of individuen die innovatieve oplossingen in de praktijk brengen  
op het gebied van de wetenschap, op maatschappelijk gebied en het  
ondernemerschap.

Selectiecriteria
De kandidaat of de groep die in aanmerking wil komen voor de Jaap  
Schouten Award heeft een aantal bijzondere eigenschappen, zoals:
▪	 Is talentvol en heeft een prachtig idee of werkt aan een bestaand  
  zich onderscheidend project en wil dit (verder) ontwikkelen.
▪	 Heeft een project of een idee dat bij voorkeur in Rotterdam of in 
  de Regio Rotterdam impact op en een relatie met  gezondheid/
  welzijn heeft.
▪	 Is bezig op wetenschappelijk of maatschappelijk terrein of in het  
  ondernemerschap.
▪	 Heeft een steuntje in de rug nodig om onderscheidend te kunnen  
  zijn of om een droom te kunnen verwezenlijken. 
▪	 Draagt de Jaap Schouten Foundation een warm hart toe. 
▪	 Is inspirerend voor anderen. 
▪	 Verbindt mensen, werkt samen en respecteert anderen. 
▪	 Is innoverend voor zijn of haar omgeving, de maatschappij en het  
  vakgebied waarin de persoon of de groep werkzaam is. 

Deelnamereglement
▪	 De Jaap Schouten Award wordt georganiseerd en beheerd  
  door het bestuur van de Jaap Schouten Foundation. 
▪	 Om voor de Jaap Schouten Award in aanmerking te komen  
  moet worden voldaan aan de voorwaarden van de selectiecriteria. 
▪	 Deelname is mogelijk op voordracht of via een eigen aanmelding.
▪	 De Jaap Schouten Award wordt uitgereikt aan natuurlijke  
  personen, rechtspersonen, liefdadigheidsinstellingen, groepen  
  die zich verdienstelijk hebben gemaakt in een van de drie  
  onderstaande vakgebieden: 
  1. de wetenschap
  2. de maatschappij
  3. het ondernemerschap 
▪	 De jury bestaat uit het bestuur van de Jaap Schouten Foundation.  
  Indien nodig worden externe deskundigen geraadpleegd.
▪	 De uitreiking van de Jaap Schouten Award vindt tweejaarlijks 
  plaats, tenzij het bestuur anders besluit. 
▪	 De Jaap Schouten Award bestaat uit maximaal 50.000 euro  
  prijzengeld, een ingelijste oorkonde en de presentatie van het  
  project/werk/paper gedurende de Jaap Schouten Award  
  ceremonie. 
▪	 Het prijzengeld is afhankelijk van de grootte en budget van het  
  project. 
▪	 De jury maakt uit de aangemelde inzendingen aan de hand van de  
  selectiecriteria een voorselectie en bepaalt welke deelnemers 
 

  worden genomineerd voor de Jaap Schouten Award. Over de     
   uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. Tegen de beslissing  
  van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk.   
▪	 Deelname geschiedt door middel van inzending van een volledig  
   ingevuld digital inschrijfformulier. Onvolledig of onduidelijk inge-
  vulde inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na sluiting van 
  de inschrijvingstermijn binnenkomen worden niet in behandeling 
  genomen.  
▪	 Deelname kan alleen met de uitdrukkelijke instemming van de 
  kandidaat/groep. Met de aanmelding geven de aanmelder en/of de 
  kandidaat/groep toestemming om de naam, foto's en ander
   beeldmateriaal dat tijdens de competitie wordt gebruikt, te publi-
  ceren. Op de ingezonden stukken is een privacy beleid van 
  toepassing. De bestuursleden en de juryleden behandelen alle 
  stukken met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden 
  gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of 
  verloren gaan van de ingezonden stukken. Inzenders hebben geen 
  recht op teruggave van de door hen ingezonden stukken. 
▪	 Ten behoeve van de publiciteit zijn de bestuursleden en de jury 
  vrij een korte typering te geven van de genomineerden en hun 
  activiteit. 
▪	 Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten  
  worden vooraf ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd.
  Indien tijdig aan de Jaap Schouten Foundation doorgegeven zullen 
  onjuistheden hierin worden gecorrigeerd. 
▪	 De Jaap Schouten Foundation en de jury kunnen niet aansprakelijk
   worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het 
  openbaar worden van informatie die de betreffende journalist 
  anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achter-
  halen. 
▪	 Het bedrag behorende bij de Award zal in sommige gevallen niet  
  ineens aan de winnaar worden uitgekeerd, maar zal als budget 
  aan de winnaar ter beschikking staan. Het is de winnaar niet 
  toegestaan om het budget voor andere doelen aan te wenden, 
 behoudens indien de Jaap Schouten Foundation en de jury 
  daarmee instemmen. Maatschappelijke doelen of motivaties zijn     
 belangrijk voor de Jaap Schouten Foundation. 
▪	 Naast het geldbedrag biedt de Jaap Schouten Foundation 
  publiciteitmomenten aan in overleg met de winnaar. De publiciteit-
  momenten kunnen onder andere bestaan uit geschreven inter-
  views, vermeldingen op de website van de Jaap Schouten 
  Foundation en van de initiatiefnemers en korte presentaties bij 
  evenementen. 
▪	 De Jaap Schouten Foundation behoudt zich het recht voor om de 
  algemene voorwaarden te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen
  daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen. 


