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De Bob van BeekDe Bob van Beek

prijs 2009

.......... wordt NIET uitgereikt!! .......... wordt NIET uitgereikt!! 



Teleurgestelde gezichten, 

maar…



Jury unaniem in beslissing

� 4 scripties ontvangen 

� 3 scripties haalden niet de minimum score van 60 
% (basis om voor presentatie op symposium in 
aanmerking te komen)aanmerking te komen)

� 1 scriptie wel van voldoende niveau; besloten is 
deze volgend jaar weer te laten meedingendeze volgend jaar weer te laten meedingen



Discussie op gang...
� Terugloop in aantal aangeboden scripties; is 

jaarlijkse uitreiking van de Bob van Beekprijs nog 
wel haalbaar? Is het beter om de frequentie van 
uitreiking terug te brengen (tweejaarlijks)?

� Zou er dan een nieuwe prijs bij moeten komen, zodat nog 
steeds jaarlijks een prijs wordt uitgereikt? (frequentie 

uitreiking terug te brengen (tweejaarlijks)?

steeds jaarlijks een prijs wordt uitgereikt? (frequentie 
afstemmen op die van Bob van Beek prijs)

� Zoja, wat voor prijs zou dat dan kunnen zijn:� Zoja, wat voor prijs zou dat dan kunnen zijn:

� het beste onderzoeksrapport uit de praktijk?

� een prijs voor de AH met een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling/positie van vereniging/vakgebied?ontwikkeling/positie van vereniging/vakgebied?

� een stimuleringsprijs voor de wetenschappelijke 
ontwikkeling van de arbeidshygiëne?

� een prijs voor het beste arbeidshygiënisch proefschrift/ � een prijs voor het beste arbeidshygiënisch proefschrift/ 
wetenschappelijk onderzoek (bijv. elk lustrum)?

� of nog wat anders?



Meningspeiling zaalMeningspeiling zaal

� Is het van belang dat de NVvA jaarlijks bijdraagt aan 
stimulering van AH-opleiding/onderzoek en 
ontwikkeling door middel van een prijs?ontwikkeling door middel van een prijs?

� Bob van Beek prijs: huidige frequentie handhaven of � Bob van Beek prijs: huidige frequentie handhaven of 
terugbrengen?

� Vinden de leden dat het bestuur een voorstel voor een � Vinden de leden dat het bestuur een voorstel voor een 
nieuwe stimuleringsprijs dient te ontwikkelen, naast de 
Bob van Beek prijs?


