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Reglement NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 

 
Doel van de prijs 
De Natuurkunde Valorisatie Prijs is ingesteld om kennisbenutting van fysisch onderzoek te 
stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse (groep van) onderzoeker(s) in de fysica 
die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de 
maatschappij te maken. De Natuurkunde Valorisatie Prijs is een eerbetoon en een inspirerend 
voorbeeld voor anderen. 
 
De prijs 
De winnaar krijgt een bedrag van € 250.000. Van dit bedrag is € 235.000 bestemd voor een nieuw 
door de winnaar vast te stellen onderzoek met een duur van 2 tot 4 jaar. De overige € 15.000 is door 
de winnaar geheel vrij te besteden. De Natuurkunde Valorisatie Prijs wordt jaarlijks uitgereikt.  
 
Kandidatuur 
De doelgroep voor de Natuurkunde Valorisatie Prijs bestaat uit onderzoekers die actief zijn in de 
fysica en in vaste dienst zijn bij een Nederlandse publieke onderzoeksinstelling. Geschikte kandi-
daten hebben opzienbarende resultaten geboekt met het valoriseren van de eigen onderzoeks-
resultaten en zijn in staat om nog geruime tijd op topniveau te presteren, rekening houdend met de 
bestedingstermijn van de prijs. Kandidaten (een onderzoeker of een groep van onderzoekers) 
kunnen door eenieder schriftelijk bij de directeur FOM (tot 1 januari 2017) of bij de directeur NWO-
ENW (vanaf 1 januari 207), ter attentie van Jeroen van Houwelingen, worden voorgedragen. 
Voordrachten worden gedaan door een beargumenteerd beeld te geven van de prestaties van de 
kandidaat op het gebied valorisatie van fysica, gelet op de beoordelingscriteria. De voordracht 
dient aangevuld te zijn met een recent CV en een ingevuld voordrachtsformulier. Nominaties 
blijven drie jaar na voordracht geldig, maar staan tussentijds open voor aanpassing door de 
voordrager. Alleen kandidaten die niet eerder de prijs ontvingen komen in aanmerking. De 
kandidatenlijst zal niet openbaar worden gemaakt. 
 
Beoordelingscriteria 
Bij het selecteren van de winnaar zullen de volgende criteria worden gehanteerd:  
- de mate waarin de kandidaat zich voor valorisatie heeft ingespannen; 
- het succes dat met de valorisatie is behaald; 
- de uitstraling die de valorisatie in de samenleving heeft gekregen. 
 
Selectieprocedure 

Selectiecommissie 
De selectiecommissie bestaat uit vijf deskundigen uit bedrijfsleven en wetenschap, gekozen door 
het bestuur van het ENW-domein van NWO. Voorzitter en commissieleden worden benoemd voor 
een periode van 3 jaar. Deze commissie heeft tot taak om op basis van de beoordelingscriteria te 
komen tot een advies aan het bestuur van het ENW-domein van NWO over de toekenning van de 
prijs.  
 
Toekenning 
Het bestuur van het ENW-domein van NWO  beslist over toekenning van de prijs op basis van het 
advies van de selectiecommissie. De selectieprocedure is vertrouwelijk en over de uitslag van de 
selectie wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Tijdschema 
- De deadline voor aanmelding is 1 april. 
- De winnaar wordt medio september bekend gemaakt. 
- De prijs wordt in januari uitgereikt op Physics@Veldhoven. 
 
Contactpersoon  
Dr. J.A.W. van Houwelingen, (030) 600 12 17, Postbus 3021, 3502 GA Utrecht. Tot 1 januari 
2017: jeroen.van.houwelingen@fom.nl, vanaf 1 januari 2017: j.vanhouwelingen@nwo.nl 


