Dé prijs voor de ondernemende wetenschapper van de TU
Delft!

Peter Rem grote winnaar van de finale 2008!
Dinsdag 28 oktober is Dr. Peter Rem,
uit 12 finalisten, verkozen tot de meest
ondernemende wetenschapper van de TU
Delft. De jury, bestaande uit Rector
Magnificus Jacob Fokkema, Paul Althuis
(directeur Valorisation Centre) en Marco
Waas (decaan faculteit 3mE &
portefeuillehouder Kennisvalorisatie van de
TU Delft), roemde de maatschappelijke en
economische impact van Rems
vernieuwende afvalscheidingstechnieken. Hij
weet op een concrete manier de markt te
betreden, waarbij hij zijn patenten actief
inzet in samenwerking met het bedrijfsleven en zodoende nieuwe spin-offs
spin offs creëert. Naast
de titel van meest ondernemende wetenschapper
wetenschapper van de TU Delft, heeft Rem ook een
valorisatiebonus ontvangen van €40.000.
De 2e prijs is voor prof.dr.ir Michel van Tooren (€20.000).
(€20.000). Van Tooren is als adviseur en
initiator betrokken bij 7 spin--offs (o.a. Ephicas, KE-Works,
Works, Actiflow) en zet zich
z
daarnaast
actief in voor de ondersteuning van studentenprojecten en promovendi bij ondermeer
Delfly, Roboswift en de Formula Student racewagen.
Prof.dr.ir Pieter Kruit is op de 3e plaats (€10.000)
(
verkozen. Kruit verricht veel
onderzoek op het gebied van de elektronenoptiek voor het maken van chipmaskers. Met
dertig patenten en een eigen bedrijf (MAPPER Lithography bv) dat gespecialiseerd is op
dit gebied, een terechte winnaar.
De Delft Entrepreneurial Scientist Award is een initiatief van prof.ir. Adriaan
Adriaan Beukers
(L&R). Beukers is in 2006 uitgeroepen tot meest ondernemende wetenschapper van
Nederland en zet zich actief in om ook binnen de TU Delft kennisvalorisatie en
ondernemerschap op de kaart te zetten. TU Delft Valorisation Centre en YES!Delft zijn
zi de
organisatoren van dit project.
De finalisten van de Delft Entrepreneurial Scientist Award 2008

Merle de Kreuk
Michel van Tooren
Pieter Kruit
Han Brezet
Just Herder
Igor Mayer
Peter Rem
Arie van Deursen
Richard Goossens

Hans de Jonge
Miro Zeman
Kas Oosterhuis
De finale wordt gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de centrale hal
van de faculteit Industrieel Ontwerpen (Landbergstraat 15). Het
evenement begint om 16.00 uur, vanaf 15.30 uur is er gelegenheid om de
wetenschappers, genodigden en genomineerden te ontmoeten.
Opbouw van de Delft Entrepreneurial Scientist Award 2008
In juni en september 2008 worden op elke faculteit van de TU Delft voorrondes
georganiseerd. In de voorrondes stellen we aan iedereen de vraag: "Wie is de meest
ondernemende wetenschapper van deze faculteit?". Alle nominaties zullen bekend
worden gemaakt en in overleg met decaan, afdelingsvoorzitters en -secretarissen wordt
een top 3 en een winnaar gekozen (aan de hand van de gestelde "Criteria"). De winnaar
van de faculteit ontvangt een valorisatiebonus van €5.000,-.
De TOP 3 van iedere faculteit gaat door naar de stemronde. Op 9 oktober worden deze
25 genomineerden gepubliceerd worden in de TU Delta. Alle TU Delft medewerkers,
wetenschappers en studenten kunnen dan stemmen (t/m 15 oktober 2008) op hun
favoriete ondernemende wetenschapper, die daardoor kans maakt op een finaleplaats.
De 10 wetenschappers die de meeste stemmen hebben ontvangen, gaan uiteindelijk door
naar de finale.
Uiteindelijk gaan er 10 wetenschappers door naar de finale op 28 oktober 2008. Tijdens
dit evenement zullen ambassadeurs een kort betoog houden voor 'hun' favoriete
wetenschapper. De winnaar van de finale ontvangt een bedrag van €40.000,-, nummer 2
en 3 ontvangen respectievelijk €20.000,- en €10.000,- (valorisatiebonus). Alle
prijzengeld is bestemd voor het verder stimuleren van ondernemerschap binnen de
vakgroep, bijvoorbeeld ter besteding aan de bouw van een prototype of het verrichten
van verder onderzoek.

