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We hebben het genoegen U mee te delen dat de tweejaarlijkse prijs “Andreas De 
Leenheer” voor uitstekende jonge onderzoekers dit jaar voor de tweede keer 
georganiseerd wordt. Het initiatief gaat uit vanwege de International Club of Flanders 
(ICF).  
De International Club of Flanders is een business club die zowat 350 actieve leden, 
bedrijfsleiders en kaders groepeert zowel uit de industriële wereld , de KMO’s als de 
tertiaire sector. Bovendien telt de club een veertigtal ereleden uit verscheidene 
overheidsinstanties.  
Met het initiatief Tweejaarlijkse prijs “Andreas De Leenheer” wil ICF jonge 
onderzoekers belonen voor het uitmuntend onderzoek dat zij hebben verricht en dat 
geresulteerd heeft in tal van toonaangevende publicaties.  Deze toponderzoekers staan 
aan het begin van een mogelijke academische of industriële carriere , en kunnen onze 
topmanagers van de toekomst worden.   
Voor deze derde uitgave mikken we op volgende doelgroep : postdocs die hun doctoraat 
verdedigen in het jaar van uitgifte van de tweejaarlijkse prijs of hebben verdedigd in het 
academiejaar dat het jaar van uitgifte van de prijs voorafgaat.  
Concreet betekent dit dat alle onderzoekers in aanmerking komen die hun doctoraat 
hebben behaald in de periode 1 oktober 2008 – 30 september 2010. Een bijkomende 
voorwaarde is dat zij per 1 oktober 2010 een postdoctoraal mandaat bekleden verbonden 
aan de UGent. Dit kan een FWO-postdoc mandaat voorstellen, een BOF postdoctoraal 
mandaat, een postdoctoraal op een project, doctor-assistent, e.a. 
De waarde van de prijs bedraagt telkens 1500 Euro voor respectievelijk de eerste laureaat 
in de alfa, beta en gamma wetenschapsdomeinen.  
Een eerste selectie wordt verricht door een comité bestaande uit Marysa Demoor (alfa), 
Michel Waroquier (beta) en Freddy Haesebrouck (gamma), allen leden van de 
Onderzoeksraad. Elk lid selecteert een vijftal dossiers in zijn/haar wetenschapsdomein. In 
een tweede fase komen de drie leden van het selectiecomité samen om gezamenlijk twee 
dossiers te selecteren in elk wetenschapsdomein. In een derde fase worden de zes 
geselecteerde kandidaten voorgesteld aan de jury van de ICF, bestaande uit drie leden van 
de International Club of Flanders onder leiding van pro-rector Andreas De Leenheer. Op 
basis van het dossier en de motivering voor de voordracht van de kandidaten worden de 
drie laureaten gekozen. 
Praktische modaliteiten :  
Inzendingen worden elektronisch verstuurd naar één van de drie vertegenwoordigers van 
de UGent vóór 1 september 2010. In bijlage wordt een vragenlijst toegevoegd die moet 
worden ingevuld. Een projectvoorstel wordt niet gevraagd wel een kort overzicht (A4) 
van het doctoraatswerk. 
Het is nog niet beslist door wie de prijzen zullen worden uitgereikt. Uiteraard zal  de pro-
rector en de voorzitter van het ICF present zijn tijdens een academische zitting 
georganiseerd door het ICF. Deze zal plaatshebben ergens in oktober 2010. Het 
onderzoekscurriculum van elke laureaat van de drie wetenschapsdomeinen zal kort (5 
min) door de vertegenwoordigers van de UGent worden toegelicht. 



Ter herinnering : in 2006 waren de drie laureaten  Katrien Devolder (Fac.LW), Peter 
Sergeant (Fac. IrW) en Boudewijn Catry (Fac. DI). 
In 2008 waren de drie laureaten : Griet Vandermassen  (Fac.LW), Gunther Roelkens  
(Fac.Ingenieurswetenschappen) , Bruno De Geest (Fac.Farmacie ) 
 
Met collegiale groeten, 
 
Michel Waroquier 
 
 


