
 

RICHTLIJNEN OUTSTANDING ALUMNUS  AWARD 2016 

 
Het University Fund Wageningen stelt zich ten doel ‘het bevorderen van de bloei en groei van 

Wageningen University’. In dat kader looft het fonds elk jaar tijdens de Dies Natalis van Wageningen 

University een specifieke prijs uit. Opeenvolgend in een cyclus van drie jaar zijn dat de Onderzoeksprijs, 

de Persprijs en de Outstanding Alumnus Award. Deze prijs werd in 2005 voor het eerst uitgereikt, tijdens 

de 87e Dies Natalis van Wageningen University.  

 

De Outstanding Alumnus Award wordt toegekend aan een alumnus of alumna van Wageningen University 

die midden in zijn of haar carrière staat en een bijzondere prestatie heeft geleverd vanuit de opgedane 

‘Wageningse’ kennis, waarvan een voorbeeldwerking uitgaat. 

 

Prijs 

Naast een judicium en een oorkonde ontvangen prijswinnaars het beeldhouwwerk ‘Vrijheid’ van de 

beeldhouwer Marian Spekreijse.  

 

Criteria voor toekenning 

Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten kandidaten 

1) een academische titel hebben behaald (ir., dr., BSc, MSc or PhD) aan Wageningen University;  

2) een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de kwaliteit van leven 

binnen het domein voedsel en leefomgeving1 met de kerngebieden: Food, feed and biobased 

production, Natural resources and living environment en Society and well-being;  

3) midden in zijn of haar carrière staan; 

4) een positieve bijdrage hebben geleverd aan innovative development (aanbevolen).  

 

Procedure van toekenning 

1) Nominaties dienen op voordracht van een andere persoon plaats te vinden; 

2) De jury is gemachtigd om zelf kandidaten voor te dragen; 

3) De jury bestaat uit de voorzitter dan wel een vertegenwoordiger van: alumnivereniging KLV, het 

University Fund Wageningen en de Wageningen Ambassadors; 

4) Een gedeelde prijs is niet mogelijk. 

 

Nominaties dienen voor vrijdag 26 februari 12.00 uur te worden ingediend via het nominatieformulier 

op www.universiteitsfonds.wageningenur.nl/alumnusaward. Op deze website vindt u ook meer informatie 

over de Diesprijs. Een nominatie moet de volgende informatie bevatten: 

 Een uitgebreide C.V. van de kandidaat 

 De opleiding en het jaar van afstuderen bij Wageningen University 

 Een motivatie waarin aan de hand van de criteria duidelijk wordt waarom deze persoon in 

aanmerking komt voor de Outstanding Alumnus Award (500 woorden). 

 Contactgegevens van diegene die nomineert. 

 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de viering van de 98e Dies Natalis van Wageningen University op 

woensdag 9 maart 2016. 

 

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u een e-mail sturen naar ufw@wur.nl. 

                                                 
1 Het domein ‘voedsel en leefomgeving’ bestaat uit drie samenhangende kerngebieden: 

 Food, feed and biobased production: de duurzame productie en verwerking van voedsel, diervoeding en 

biobased producten, internationale voedselketens en netwerken, voedselveiligheid en 
gezondheidsaspecten van voeding. 

 Natural resources and living environment: natuur, landschap, landinrichting, het beheer van water, zee en 

natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit. 
 Society and well-being: gedrag van de mens als het gaat om voeding en leefomgeving, leefstijl, 

percepties maar ook over instituties, governance, markt en ketens en sociale innovaties. 
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