
 
 
 

Reglement ZiPconomy Scriptie Prijs 2013 
 
 
 
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 januari 2012 tot 1 september 2013 een 
scriptie geschreven in het kader van een Master opleiding aan een 
Nederlandse- of Vlaamse Universiteit.  

• Je scriptie is 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 21 november 
2013 bij de SER in Den Haag. Gastheer voor deze middag is de 
voorzitter van de SER. 

 
  



Procedure 
• Scripties, inclusief een samenvatting, dienen uiterlijk 15 september 

2013 in het bezit van ZiPconomy te zijn. 
• De scripties, met daarbij gevoegd een CV van de schrijver/ster 

dienen per post en per mail te worden toegestuurd. 
• Elke inzending ontvangt een bevestiging van deelname. 
• De samenvatting in het Nederlands dient zelfstandig leesbaar zijn en 

bestaat maximaal uit vier A-4.  
• Een commissie van deskundigen selecteert uit alle inzendingen de 

tien beste scripties die worden voorgelegd aan de jury. 
• De jury bestaat uit (voorzitter) Linde Gonggrijp, directeur FNV 

Zelfstandigen en lid SER, Ronald Dekker, arbeidseconoom 
Universiteit Tilburg, Maurits Derksen, directeur HRM Alliander en 
Peter Boerman eindredacteur Management Team.   

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

• Tijdens de feestelijke prijsuitreiking presenteren de drie 
genomineerden 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 2013. 

 
Prijzen 

• De eerste prijs bedraagt € 2500,-. De andere genomineerden 
ontvangen elk € 500,- . 

• Daarnaast is er een publieksprijs voor de beste presentatie. Deze 
wordt door het publiek op de avond van de prijsuitreiking toegekend 
en bestaat uit een pakket managementboeken. 

 
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) en dat dat artikel/blog, of 
een afgeleide daarvan, ook kan verschijnen in het tijdschrift  
ManagementTeam (of hun website).  

• 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 als je behoort tot de 
drie genomineerden, je bereidt bent een presentatie te houden bij de 
feestelijke prijsuitreiking op donderdag 21 november 2013.  

• 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 
P.E. Tegelbergplein 4 
1019 TA Amsterdam 
info@zipconomy.nl 
 
Michel Vos  06 21277017 
Hugo-Jan Ruts 06 29044345 

 
Sponsors & (media)partners 

 
• AIM4  
• Sinuo 
• Compagnon 
• Managementteam 
• Managementboek.nl    


