
 

 

University Fund Wageningen                Nominatieprocedure M-BASE 2018 

 

Nominatieprocedure 
 

Voorwaarden nominatie Mansholt-Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-
BASE) 

 De ondernemer is afgestudeerde van Wageningen University & Research (BSc, MSc, PhD); 
of heeft minimaal drie jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan bij Wageningen University 
& Research; of heeft een directe werkrelatie/actieve samenwerking met een partner van 
Wageningen University & Research. 

 De ondernemer is werkzaam in het domein van Wageningen University & Research: 

“Gezonde voeding en Leefomgeving”: dat één van de volgende kennisgebieden omvat: 
voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en 
levensomstandigheden. 

 De ondernemer heeft een zelfstandige onderneming gesticht en/of is als stuwende kracht 
werkzaam in de onderneming. De ondernemer geeft zelf en met persoonlijk risico leiding, 
vorm en inhoud aan bedrijfsmatige, economische activiteiten die een duurzame 

(internationale) invloed hebben. 
 De ondernemer heeft aantoonbaar resultaat behaald in duurzaam ondernemerschap 

(www.oesorichtlijnen.nl). 

 De ondernemer is niet slechts investeerder (c.q. aandeelhouder), institutioneel belegger of 
leider van een publieke organisatie. 

 De onderneming bestaat ten minste 3 jaar. 
 

Jurering 
 
De jury let in het bijzonder op de volgende aspecten die ook dienen te worden toegelicht in de 
motivatie bij inschrijving of nominatie: 

1. Duurzaam ondernemerschap conform OESO richtlijnen 
2. Financiële gezondheid 
3. Stimulerende werking voor economie en werkgelegenheid 

4. Bijdrage tot het delen en ontsluiten van kennis 
5. Innovatief gebruik van kennis 
6. (Internationale) maatschappelijke invloed 
7. Relevantie voor het domein van Wageningen University & Research 

 
Procedure van toekenning 

 
1) De ondernemer dient bereid te zijn aan een eventueel verzoek van de jury tot het geven 

van relevante bedrijfsinformatie (waaronder financiële gegevens) aan een verzoek gevolg 
te geven. 

2) Het bestuur van het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) kent de prijs toe op voorstel van 
de jury. Het bestuur benoemt de juryleden. 

3) De jury bestaat uit vijf leden; bij voorkeur met de volgende samenstelling, een succesvolle 

ondernemer, een voormalige winnaar Ondernemersprijs, bestuurslid Universiteitsfonds 
Wageningen, een voormalig jurylid Mansholtprijs en een vertegenwoordiger van de pers. 

 
Tijdspad aanmeldingen 
 
Aanmeldingen vóór 15 augustus 2018 opsturen via het nominatieformulier op de website. Vereiste 
bestanden graag versturen via WeTransfer naar ufw@wur.nl   

 
Het juryberaad zal eind augustus/begin september plaatsvinden.  
Tijdens de Mansholt-lezing op 19 september 2018 in Brussel zal de winnaar bekendgemaakt 

worden.  
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