
 

 
 
 

Reglement ZiPconomy Scriptie Prijs 2014 
 
 
Waarom 

• ZiPconomy wil met deze jaarlijks terugkerende Scriptie Prijs studenten 
stimuleren om een bijdrage leveren aan de discussie en ideeën vorming over de 
flexibilisering van arbeid, organisaties en arbeidsmarkt. 

• Door  middel van deze scriptieprijs wil ZiPconomy jongeren in Nederland en 
Vlaanderen actief betrekken bij deze nieuwe ontwikkelingen die van groot 
belang zijn voor de Nederlandse kenniseconomie. 

 
Voor wie 

• Je hebt in de periode van 1 september 2013 tot 1 september 2014 een scriptie 
geschreven in het kader van een masteropleiding aan een Nederlandse- of 
Vlaamse Universiteit.  

• Je scriptie is aantoonbaar met een voldoende beoordeeld. 
• Het onderwerp van je scriptie gaat over flexibilisering van arbeid, organisaties of 

de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld over onderzoek naar nieuwe organisatie- of 
werkvormen, ZZP’ers, flexwerkers, de branches die deze flexibilisering 
faciliteren, beleidsvorming en wetgeving op dit terrein, de rol van internet, social 
media, etc.  

 
Prijsuitreiking 

• De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 13 november 2014 bij de 
SER in Den Haag. Gastheer voor deze middag is de voorzitter van de SER. 

• Genomineerden voor de scriptieprijs dienen aanwezig te zijn bij de 
prijsuitreiking en een korte pitch te verzorgen over hun scriptie.  

 
Procedure 

• Je moet je aanmelden om voor de scriptieprijs in aanmerking te komen. Deze 
aanmelding moet binnen zijn voor 1 september 2014. 

 • Scripties, inclusief een samenvatting, dienen uiterlijk 10 september 2014 in het 
bezit van ZiPconomy te zijn. 

• De scripties, met daarbij gevoegd een CV van de schrijver/ster dienen per mail 
te worden toegestuurd aan info@zipconomy.nl  

• Elke inzending ontvangt een bevestiging van deelname. 
• De samenvatting in het Nederlands dient zelfstandig leesbaar zijn en handelen 

over de conclusies van het onderzoek (niet over de onderzoeksmethode). De 
samenvatting is maximaal twee A-4.  



• De jury bestaat uit: Marien Kwant (voorzitter jury / partner bij AIM4), Roos 
Wouters (voorzitter Het Nieuwe Werken Werkt) en Ronald Dekker 
(arbeidseconoom Universiteit Tilburg/Reflect).  

• De jury bepaalt in oktober 2014 welke drie scripties genomineerd worden en 
welke drie studenten hun onderzoek kunnen presenteren op de middag van de 
prijsuitreiking. 

• Tijdens het ZiPconomy seminar op donderdag 13 november 2014 presenteren de 
drie genomineerden in een finale ronde hun onderzoek en is er gelegenheid voor 
de jury en het publiek voor het stellen van vragen. 

• Op basis van deze presentaties en het onderzoek beslist de jury wie de winnaar 
wordt van de ZiPconomy Scriptie Prijs 2014. 

 
Prijs 

• De ZiPconomy Scriptieprijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de SER. De 
hoofdprijs voor de bedraagt  € 2500,-.  

 
Spelregels 

• Met het insturen van je scriptie stem je er mee in dat voor of na de prijsuitreiking 
een artikel of blog over je scriptie op ZiPconomy kan worden gepubliceerd 
(inhoud in overleg).  

• Genomineerden moeten op verzoek een officieel bewijs kunnen overleggen dat 
hun scriptie met een voldoende is beoordeeld. 

• Mogelijk vragen we je ook of we een (video)interview kunnen maken over jou 
en je scriptie dat wordt gepubliceerd op ZiPconomy. 

• Met het insturen van je scriptie geef je aan dat indien je behoort tot de drie 
genomineerden,  je op donderdag(middag) 13 november 2014 een presentatie 
kunt en wilt geven tijdens het ZiPconomy seminar in het SER gebouw Den 
Haag.  

• Over de selectie en uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
• Je vrijwaart ZiPconomy van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op 

auteursrechten. 
• Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hiermee 

akkoord te gaan. 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de 

jury. 
 

Adres 
 
ZiPconomy 
Frambozenweg 7 
2321 KA Leiden 
info@zipconomy.nl 
 
Contactpersoon:  
Hugo-Jan Ruts  
06 29044345 

 
 


