BIG AWARD 2015
REGLEMENT
1.

DOEL

1.1

Bevorderen van een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van ondergronds
transport per buisleiding en per kabel en daaraan gerelateerde voorzieningen.

1.2

Publiciteit ten gunste van de ontwikkeling en toepassing van ondergrondse leidingen.

2.

CRITERIA

2.1

De BIG AWARD wordt toegekend aan een afstudeer- of onderzoeksproject dat
tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2015 aan een Nederlandse of Belgische
onderwijsinstelling voor Hoger Beroepsonderwijs of Universitair onderwijs is afgerond
en dat nog niet eerder heeft meegedongen naar de BIG AWARD (voorheen BIG
Afstudeerprijs).

2.2

De scope van het project dient te vallen binnen het gebied waar het Buisleiding
Industrie Gilde (BIG) zich op richt:
o
de traditionele buisleidingen en kabels voor het transport van vloeistof, gas,
kracht en signaal
o
daaraan gerelateerde voorzieningen als leidingentunnels, - kokers, -ducts,
buizendaken, etc. als ook
o
de niet-traditionele logistieke systemen voor het transport van vaste goederen en
stukgoed (op pallets of in containers)
o
diameters tussen 0 en 5 meter.
Ontwikkelingen en toepassingen kunnen betrekking hebben op elke fase in de
levenscyclus van de buisleiding.

2.3

De BIG AWARD kan gelden voor verbetering van bestaande methoden, technieken,
werkwijzen, producten en/of processen, maar geldt ook voor initiatieven,
noviteiten/innovaties e.d. die duidelijk aanleiding geven tot het initiëren van nieuwe
toepassingen.

2.4

Om in aanmerking te komen voor de BIG AWARD dient een inzending te voldoen
aan één of meer van de volgende criteria:
o
Maatschappelijke waarde / relevantie
o
Bijdrage aan het algemene nut of het bedrijfsnut
o
Kennisverspreiding
o
Imagoverbetering van het vakgebied
o
Innovatief / vernieuwend
o
Creatief en eigentijds

3.

PROCEDURE

3.1

De leden van het BIG en de relevante opleidingsinstituten worden via mailings,
bekendmaking op de website van het BIG (www.bigleidingen.eu), nieuwsbrieven en
posters op de hoogte gesteld van de BIG AWARD.

3.2

De volgende gegevens dienen bij de inzending te worden verstrekt:
o
Contactgegevens van:
• De afstudeerder/onderzoeker
• Het opleidingsinstituut
• De begeleider(s)
• Eventuele stagebedrijf/werkgever van de afstudeerder/onderzoeker
• Overige bij het project betrokken instanties
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o

Samenvatting van het project (maximaal 2 A4), met daarin:
• Aanleiding voor het project
• Doelstelling van het project
• Gevolgde werkwijze / werkmethode
• Conclusies van het project
• Aanbevelingen van het project

o

Relatie met het vakgebied als omschreven onder 2.2 (maximaal 2 A4)
• Relevantie voor het vakgebied
• Mogelijke toepassingen binnen het vakgebied
• Motivatie omtrent de onder 2.3 en 2.4 genoemde criteria

o

Het afstudeer-/onderzoeksrapport

3.3

Indien de inzender andere relevante informatie wenst bij te voegen, dient deze als
bijlage te worden toegevoegd.

3.4

De complete set van gegevens en informatie moeten digitaal in pdf-formaat worden
ingediend.

3.5

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en beslist aan welk afstudeer/onderzoeksproject de BIG AWARD wordt toegekend.

3.6

Indien er naar de mening van de jury te weinig of geen voorstellen van voldoende
niveau zijn ingediend, wordt de BIG AWARD niet toegekend.

3.7

De inzendingen dienen uiterlijk 1 september 2015 te zijn vooraangekondigd en
uiterlijk 1 oktober 2015 om 16.00 uur daadwerkelijk te zijn ingediend bij:
Secretariaat BIG
Postbus 368
2700 AJ Zoetermeer
NEDERLAND
info@bigleidingen.eu

3.8

De uitreiking van de BIG AWARD vindt plaats op de BIG-Gildedag op een nog nader
te bepalen Gildedag in november 2015.

4.

JURERING

4.1

Het bestuur van het BIG stelt een onafhankelijk jury in op basis van deskundigheid en
afspiegeling van het vakgebied.

4.2

Indien juryleden betrokken zijn of zijn geweest bij een ingediend afstudeer/onderzoeksproject, zullen zij zich over dat project onttrekken van jurering.

4.3

Het juryberaad is geheim. Uitkomsten van het beraad worden door de jury zelf
gecommuniceerd.

4.4

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.5

De jury wordt secretarieel ondersteund door het secretariaat van het BIG.
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