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Voorwaarden prijzen Human Factors NL 

Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden voor de prijzen die Human Factors NL eind 2016 uitreikt. 

1. De ergonomische toepassing is door een jury van experts goed te beoordelen aan de hand van in 

digitale vorm aangeleverde informatie. 

2. De inzending bestaat uit:  

a. Uw aanmelding voor de HFNL prijs voor excellent presteren, de Pieter Rookmaaker Prijs 

voor Mobiliteit en de Dissertatieprijs aan. Deze kunt u sturen aan 

HFNLprijzen@humanfactors.nl. Bestanden groter dan 5 MB bij voorkeur niet per e-mail 

versturen (bijvoorbeeld via WeTransfer) 

b. Uw gegevens zijnde: Naam, mailadres, telefoonnummer, organisatie en naam van uw 

inzending en de soort prijs (HFNL prijs voor excellent presteren op het brede gebied van 

human factors en ergonomie, Piet Rookmaaker Prijs voor Mobiliteit of de Dissertatieprijs). 

c. Een beschrijving van de inzending in max. 1000 woorden. In deze beschrijving komt 

tenminste aan de orde:  

Voor de algemene prijs en de Piet Rookmaaker Prijs voor Mobiliteit 

 het doel, het nut, de meerwaarde van de inzending, 

 betrokkenen bij de totstandkoming (opdrachtgever, projectmedewerkers, etc), 

 wijze van totstandkoming, gebruikte methoden, 

 verwachte en/of geplande verdere ontwikkelingen over de inzending; 

Voor de dissertatieprijs 

 De dissertatie die een duidelijke bijdrage vormt aan de ontwikkeling van het 

vakgebied ergonomie en human factors in Nederland, dan wel tot de ontwikkeling 

van de ergonomie en human factors in het algemeen.  

 de naam van de promovendus, de titel van het proefschrift, en de na(a)m(en) van 

de (co)promotor(es). 

d. Een samenvatting die de kern van de inzending duidelijk beschrijft, maximaal 100 

woorden. Deze samenvatting kan - integraal dan wel in delen - gebruikt worden door 

Human Factors NL in publicitaire uitingen, steeds in positieve zin; 

e. Tenminste één kenmerkende illustratie; 
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f. Een argumentatie met betrekking tot de 3 beoordelingscriteria:  

 ergonomische kwaliteit (max. 500 woorden). Hierbij kijkt de jury naar: 

1. Dual outcome (bijdrage aan prestaties en veilig en gezond werken); 

2. Ontwerpgerichtheid; 

3. Mate van systeemaanpak; 

 relatie tot het thema (max. 150 woorden);  

 originaliteit (max. 150 woorden).  

g. facultatief: aanvullende informatie in de vorm van foto, film, presentatie, illustratie, 

weblink etcetera.  

3. De inzender is bereid – eventueel desgevraagd - voldoende gegevens aan de jury ter beschikking te 

stellen.  

4. De inzender moet een natuurlijk persoon zijn. 

5. Als de inzender deel uitmaakt van een organisatie of groep, is voor de jury de inzender het 

uitsluitende aanspreekpunt; de eventuele prijs wordt aan de inzender toegekend.  

6. De inzender is er verantwoordelijk voor dat eventueel andere bij de inzending betrokkenen, 

toestemmen met de inzending.  

7. Prijzen.  

a. De HFNL prijs voor excellent presteren op het brede gebied van human factors en 

ergonomie bedraag € 1000,-. 

b.  De Pieter Rookmaaker Prijs voor Mobiliteit bedraagt 1000,- Euro. 

c. De Dissertatie prijs bedraagt € 500,-- 

8. Iedere prijs heeft een eigen onafhankelijke jury. De jury nomineert maximaal 3 inzendingen: hieruit 

kiest de jury een winnaar. De genomineerden zijn bereid op de dag van de uitreiking een korte 

presentatie te verzorgen. De genomineerden krijgen op 15 november 2016 bericht hierover. 

9. Van de winnaar en overige genomineerden wordt verwacht dat zij in voorkomende gevallen 

medewerking verlenen aan publicaties over de prijzen. 

10. De volgende data zijn belangrijk:  

a. sluiting inzendtermijn: 15 oktober 2016, 

b. bekendmaking genomineerden: 15 november 2016, 

c. prijsuitreiking: 25 november 2016. 

11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  


