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De Kremers Award

De Kremers Award is een tweejaarlijks uit te reiken prijs voor
HBO-, WO- (bachelor of master) scripties en PhD theses
(proefschriften). Het onderwerp moet te maken hebben met
‘innovatieve scenario’s voor sociaaleconomische ontwikkeling
van een regio’. In deze context is een regio kleiner dan een land,
maar kan wel delen van verschillende landen bevatten (zoals
euregio’s). De regio kan wereldwijd zijn gesitueerd en hoeft dus
niet per se in Nederland of Limburg te zijn. De combinatie van
enkele landen wordt niet als een regio aangemerkt, evenmin als
een grote regio zoals bijvoorbeeld de Asia Pacific region.
Op 15 februari 2017 zullen voor de eerste keer de prijzen in het
kader van de Kremers Award worden uitgereikt.

Doel van de Award

De prijs is ingesteld door de Stichting Behoud Mijnhistorie met
medewerking van Limburg Economic Development (LED) /
Brainport 2020 om studenten te stimuleren zich in hun studies te
interesseren voor de dynamische en vernieuwende ontwikkeling
van
regio’s
op
sociaal
en
economisch
gebied.
Op deze manier wil de stichting de lessen geleerd uit de imposante
herstructurering van Zuid-Limburg na het sluiten van de mijnen in
de jaren '60 en '70, blijvend onder de aandacht brengen. In 2013
verscheen in dit kader reeds de studie Na de mijnsluiting, waarin
de langetermijneffecten (1965-2010) van de herontwikkeling na
de mijnsluitingen in Limburg in kaart zijn gebracht.

Beloning

€5.000 voor de beste universitaire studie (WO bachelor of master)
€5.000 voor het beste proefschrift (PhD)
€5.000 voor de beste HBO-studie
Daarnaast zijn er nog twee stimuleringsprijzen van €1.500
beschikbaar voor zowel de HBO- als WO-categorie.

Over Sjeng Kremers

De Award is genoemd naar Dr. J. (Sjeng) Kremers,
oud-gouverneur van de Provincie Limburg en eerste voorzitter
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Mijnwerkerszoon Kremers heeft een essentiële rol gespeeld bij de
herstructurering van Zuid-Limburg.

Inzendingen 2016
Voor de Kremers Award 2016 zijn 78 werkstukken ingestuurd, in
totaal bestrijken deze ongeveer 4000 bladzijden. Van de
inzendingen zijn er 68 van universiteiten, 4 van het HBO en 6
proefschriften. Uit onze ervaring is gebleken dat het aanspreken
van alumninetwerken de meeste resultaten heeft opgeleverd.
Prof. dr. Hans Kasper heeft als pre-selecteur een shortlist van 17
scripties gedestilleerd. De jury heeft zich over deze shortlist
gebogen en 6 winnaars in de categorieën PhD, WO en HBO
gekozen.

Jurysamenstelling
Juryvoorzitter Dr. J. Kremers, jurylid J.M.G.M. Gelissen (CEO Gelissen
Group), jurylid Ir. J. Zuidam (voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging),
jurylid Ir. J.J. de Jong (CEO Philips Benelux), jurylid Drs. P.J.J.M. Swinkels
(voormalige CEO Bavaria) en adviseur en pre-selecteur Prof. dr. J.D.P.
Kasper (Universiteit Maastricht en Etil bv).

Comité van Aanbeveling
Het aanzien en de betekenis van deze prijs worden onderstreept door de
ondersteuning die aan de prijs wordt verleend door: Drs. Th. J.H.M. Bovens,
Commissaris van de Koning Provincie Limburg; Prof. Dr. W.B.H.J. van de
Donk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant; Drs. K. van
Rosmalen MPA , voorzitter College van Bestuur Hogeschool Zuyd; Prof. Dr.
M. Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht; Mr. A.D. van
der Feltz, voorzitter College van Bestuur Open Universiteit; Drs. E.C. Meijer,
voorzitter College van Bestuur Fontys University of Applied Sciences; Ir.
J.H.J. Mengelers, Voorzitter College van Bestuur Eindhoven University of
Technology en Drs. D.J. Pouwels, Voorzitter College van Bestuur HAS
University of Applied Sciences.

Jurybeoordeling
In de beoordeling is gezocht naar kwalitatief goede studies over regionale
sociaaleconomische ontwikkeling met een innovatief karakter. Niet alleen de
wetenschappelijke standaarden zijn aangelegd, maar er is ook nadrukkelijk gekeken
naar de toepasbaarheid voor bedrijven en lokale besturen.
Voor de PhD-categorie wordt de hoofdprijs toegekend aan Katja Sillen. Haar
proefschrift verdedigd aan de Universiteit Maastricht getiteld A Place Called Home –
The role of identification in the post-dissolution phase of a customer relationship with
a place brand is een zeer aantrekkelijke studie die gaat over de mate waarin identificatie
met een stad of regio een rol speelt bij of na het verhuizen. De studie richt zich ook op
een innovatieve manier van regio- of city branding, die veel verder gaat dan de
gebruikelijke marketingmix. De theoretische fundering en het conceptueel model zijn
stevig in de verf gezet en worden goed uitgewerkt in de analyse van de drie empirische
studies, die volgen op het theoretische hoofdstuk. De jury was gecharmeerd van deze
tekst, die in zijn geheel transparant en toegankelijk geschreven is. De inzichten van
deze studie leveren een serieuze en innovatieve bijdrage aan de sociaaleconomische
ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg en kunnen direct worden toegepast bij haar
branding. De inzichten zijn echter zo bruikbaar dat ze ook op andere regio's toepasbaar
zijn.
Voor de HBO-categorie is het gezamenlijk werkstuk van Merel Donkers, Anke van
Helmond en Carolien Kloosterman de hoofdprijs toegedaan. Hun scriptie getiteld
Gebiedsanalyse Agro as de Peel werd geschreven aan de HAS Hogeschool Den Bosch
in opdracht van AgriFood Capital; een samenwerkingsverband tussen diverse
overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen. De goede toepasbaarheid van de
resultaten viel de jury direct op. Er worden vijf eerdere studies die gedaan zijn voor
gemeenten uit het Peelgebied gecombineerd, uitgebreid en in onderlinge samenhang
gepresenteerd. De thesis beschrijft een interessante ketenverschuiving, en komt met
goede voorstellen om de samenwerking tussen bedrijven in de gehele keten binnen de
agrosfeer te vergroten: van producent tot verwerker en verkoper. Economische,
ruimtelijke
en
maatschappelijke
problematiek
kan
via
innovatieve
samenwerkingsrelaties en het marketen van de regio getackeld worden. De voorstellen
om tot een proeftuin voor de agrosector in de Peel te komen zien er creatief en
veelbelovend uit. >>

Voor de stimuleringsprijs in de WO-categorie heeft de jury gekozen voor de scriptie van
Heleen Coenen. Deze thesis geschreven aan de Universiteit Maastricht heet Zero Waste
Strategy – Exploring the dynamics that introduce the zero waste strategy to Capannori.
Het is een kwalitatieve studie die een burgerinitiatief analyseert dat tegen het bouwen
van een nieuwe verbrandingsoven in de stad Capannori in Italië is. De burgers zijn
gemobiliseerd om zelf het afval van de stad op een duurzame manier te managen. De
komst van de oven wordt niet alleen tegengehouden, maar tegelijkertijd wordt een
alternatieve manier van afvalverwerking geaccepteerd. De bevindingen worden helder
geformuleerd aan de hand van de gebruikte theorieën en de toepasbaarheid is groot voor
wat betreft de analyse en acceptatie van Zero Waste Management in andere steden of
regio's. Dit is een verhaal over burgers die een eigen oplossing vinden voor een
maatschappelijk afvalprobleem en daarmee effectief dit probleem oplossen. Een
voorbeeld voor velen, aldus de jury.
De hoofdprijs in de WO-categorie wordt toegekend aan Anika de la Flor. Haar studie
gedaan aan de Universiteit Maastricht heet Water-related Ecosystem Services in the
Environmental Impact Assessments in the Peruvian mining industry. De scriptie gaat
over twee methoden (de brede en innovatieve Environmental Impact Assessment en de
Ecosystem Services) die de impact van het in bedrijf houden of starten van mijnen in
het Congadistrict in Peru beoordelen. Het is een case study met onderzoek in de regio,
interviews, analyse van media-uitingen en literatuur. Er worden hierbij duidelijke
evaluatiecriteria gehanteerd en uitkomsten van voor- en tegenstanders vergeleken.
Opvallend is de sterke verantwoording van de onderzoeksopzet. De jury meent dat de
toepasbaarheid, die in het slothoofdstuk helder en nuttig geformuleerd wordt, groot is.
Het feit dat deze studie gaat over mijnen (al is het dan in een heel ander deel van de
wereld), sluit ook nog eens perfect aan bij het doel en opzet van de Kremers Award.

Resultaten winnaars

Het verdient aandacht dat de Kremers Award 2016 uitsluitend
vrouwelijke winnaars kent. Zij bleken niet alleen erg goed in staat de
sociaaleconomische ontwikkeling van regio's in kaart te brengen en te
analyseren maar ook om, in het verlengde daarvan, concrete en
innovatieve oplossingen van economische en maatschappelijke
problemen te bedenken en te implementeren.

Overwegingen voor 2018
Voor de openstelling van de inschrijftermijn in 2018 van de tweejaarlijks
uit te reiken Kremers Award zal een nog grotere (internationale)
doelgroep van studenten in Nederland, België en Duitsland worden
aangeschreven. Er zal ook een versterkte actie richting HBO-studenten
worden gedaan om te zien in hoeverre daar een vruchtbare
voedingsbodem gevonden kan worden voor goed toepasbare studies. Het
doel van de Award is om het meedoen aan of zelfs het winnen van deze
competitie steeds meer leidend te laten zijn in de keuze van het
onderwerp voor scriptie of proefschrift. Door het verbreden van de
beïnvloedingssfeer zal geprobeerd worden de Award als een
procesmatige katalysator in de onderwijsinstellingen te laten werken, om
regionaal economische en sociale vraagstukken te bestuderen.
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