
 
 

 

 

Eumedion Scriptieprijs 2013 

 

Vraag naar scripties op het terrein van verantwoord beleggen (ESG) en/of 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

 

Eumedion nodigt studenten om scripties in te zenden voor de 2013 scriptieprijs 

 

De Eumedion scriptieprijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste afstudeerscriptie over 

environmental, social en/of corporate governance aspecten van beleggen (ESG) en/of 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De scriptieprijs is bedoeld om onderzoek en 

publicaties over duurzaamheid en corporate governance te bevorderen.   

 

Alle aspecten van ESG komen in aanmerking voor de scriptieprijs, waaronder duurzaam 

beloningsbeleid, kortetermijngedrag door aandeelhouders of bestuurders, verantwoord 

aandeelhouderschap, risicomanagement, (duurzame) verslaggeving, beschermingsconstructies, de 

Nederlandse corporate governance code en het functioneren van de raad van commissarissen en/of 

de aandeelhoudersvergadering.  

 

Dus, geeft jouw scriptie nieuwe en innovatieve inzichten op het terrein duurzaamheid en/of corporate 

governance? En wordt het onderwerp helder uitgelegd en een goed begrip van het onderwerp 

gedemonstreerd? Doe dan vooral een gooi naar deze scriptieprijs! 

 

Het enige wat je hoeft te doen is je scriptie uiterlijk 31 oktober 2013 aan ons toesturen.  

 

Voorwaarden 

Aan deelname zijn een paar voorwaarden verbonden:  

 Met de scriptie dient een Master aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool met succes te 

zijn afgerond. 

 Jouw scriptie dient aspecten van ESG and/of MVO te belichten, en dient geschreven te zijn in het 

Nederlands of het Engels. 

 Je scriptie dient te zijn beloond met een 8 of hoger.  

 



Procedure                                                                                                                                                   

Ingezonden scripties worden beoordeeld door de Eumedion scriptieprijs jury. De prijs wordt toegekend 

aan de auteur die, naar het oordeel van de jury,  het beste blijk geeft van een originele bijdrage op 

terrein van ESG of MVO, duidelijk beargumenteerd is en  potentiële impact heeft. 

De winnende kandidaat zal beloond worden met een certificaat en een bedrag van € 2500.  

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de deelnemersvergadering van Eumedion op 12 december 2013. 

 
Inzenden 

Je kunt je scriptie inzenden door deze te sturen aan info@eumedion.nl  uiterlijk op 31 oktober 2013.  

 

Eerdere winnaars 

2012 

Stefan Wissing, Vrije Universiteit Amsterdam 

Voor zijn scriptie ‘De Transparantielacune gedicht? Een kritische beschouwing van de 

meldingsplichten uit de short selling-Verordening en het wetsvoorstel Corporate Governance’ 

 

2011 

Sanne Rosendaal, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Voor haar scriptie ‘Sustainability targets in executive remuneration; An analysis of the contribution of 

sustainability targets in executive remuneration to sustainable development’ 

 

2010 

Bart Bootsma, Erasmus Universiteit Rotterdam  

Voor zijn scriptie: 'Financiële prikkels voor aandeelhouders; Tot waar mag het gelijkheidsbeginsel 

worden gebogen?' 

 

2009 

Sanne van der Meer, Rijksuniversiteit Groningen                                                                                                      

Voor haar scriptie: ’Supervisory Board Compensation: Paying for Complexity; An empirical 

investigation of the aspects influencing’. 

2008 

Jos Beckers, Radboud Universiteit Nijmegen                                                                                          

Voor zijn scriptie: ‘Eendracht maakt macht  -  Op zoek naar een toverformule ter regulering van acting 

in concert’                                                                            
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