Kwinta PHD Award 2018
Wat is de bedoeling?
De bedoeling is om het doctoraat te erkennen dat het nauwst aansluit bij onze waarden van
kwaliteit via innovatie en talent. Tegelijkertijd zoeken we een pragmatische bijdrage tot de
praktijk van organisatie en bedrijfsleven.
Het is niet de bedoeling om het beoordelingsproces van het hoger onderwijs of de universiteit
opnieuw te doen, wel om een aparte invalshoek te benadrukken en te erkennen.

Kan iedereen meedoen?
Het doctoraat dient verdedigd en behaald te zijn tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2018.

Kan ik mezelf kandidaat stellen?
De doctorandus kan zichzelf kandidaat stellen door het formulier op de website in te vullen. Zie
hiervoor www.kwinta.be/students.

Ik geef les in het hoger onderwijs/de universiteit. Hoe doen mijn
doctorandi mee?
Begeleid of ken je een student die gemotiveerd is om deel te nemen aan deze challenge? Aarzel
niet om hem/haar aan te sporen om zich kandidaat te stellen. Of stel de student zelf kandidaat.
Surf hiervoor naar onze website www.kwinta.be/students.

Wat lever ik in?
Bezorg ons vóór 30 september 2018 een kort videoclipje, waarin je uitlegt waarom jouw werk
innovatief en kwaliteitsvol is en oog heeft voor menselijk talent. Dit videoclipje mag niet langer
dan 1 minuut duren en je moet zelf deel uitmaken van dit filmpje.
Om dit filmpje kracht bij te zetten, vul je ook een samenvatting in, waarin aangegeven wordt
waarom jouw doctoraat blijk geeft van kwaliteit, innovatie en talent en waarom het
bedrijfsleven hierop zit te wachten. Hiervoor gebruik je een vooraf opgemaakt format dat je
terugvindt op onze website.
Verder hebben we uiteraard ook een digitale versie van je doctoraat nodig.
Indien je een non-disclosure agreement hebt met het bedrijf dat betrokken is bij je doctoraat,
dan is het belangrijk om ons dit te laten weten. Houd er rekening mee dat je in het filmpje en
op je samenvatting enkel de zaken aanhaalt die de buitenwereld ook mogen weten.
Indien je genomineerd bent, dus kans maakt op de Award, dan baseren we ons op je filmpje en
de samenvatting. Het filmpje wordt gepubliceerd op onze website en sociale media.
Het VCK heeft het recht de inzendingen vrij te gebruiken voor publicatie en de samenvatting of
video in hun geheel of gedeeltelijk te reproduceren. Iedere deelnemer waarborgt het VCK tegen
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claims van derden in verband met de inhoud van de video of samenvatting inclusief plagiaat of
ongeoorloofde ontleningen aan een bestaand werk.
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De jury beoordeelt jouw deelname op:
1/ filmpje: zorg dat je gemotiveerd en duidelijk bent. Het mag niet langer dan 1 minuut duren.
2/ samenvatting. Deze wordt gemaakt a.d.h.v. een formulier dat je op onze website terugvindt.
3/ volledig doctoraat: enkel ter inzage. De juryleden lezen niet jouw hele werk. Dus de info die
ze verkrijgen, halen ze enkel uit jouw filmpje en de samenvatting.
Dus jouw enthousiasme, deskundigheid en jouw kennis op gebied van kwaliteit en innovatie
moet gefilterd kunnen worden uit jouw filmpje en uit jouw samenvatting.

Waarop word ik beoordeeld?
Enkel de volledige dossiers worden beoordeeld. Een volledig dossier bestaat uit: een een
videoclipje van maximum 1 minuut, een samenvatting via het gestandaardiseerde format en de
digitale versie van je doctoraat. Dit alles moet in het bezit van Annelies Pieters zijn vóór 30
september.
Indien je samenvatting niet volledig is ingevuld en/of je filmpje langer dan 1 minuut duurt, dan
wordt je dossier niet doorgegeven aan de jury.
De inhoudelijke beoordeling gebeurt door de jury op basis van het videoclipje en de
samenvatting. Dus zorg ervoor dat de meerwaarde van je doctoraat overduidelijk wordt in deze
twee tools en dat je ook de meerwaarde die je te bieden hebt in het bedrijfsleven volledig
duidelijk gemaakt hebt.
De digitale versie wordt enkel gebruikt als achtergrondinformatie.

Op welke criteria word ik beoordeeld?
Eerst kijken we of je dossier formeel in orde is en volledig.
Dan beoordeelt de jury je dossier op volgende onderdelen:
• de focus op kwaliteit;
• verhogen van effectiviteit of efficiëntie van een proces;
• de klant centraal;
• het innovatief aspect van het doctoraat: creatief, anders dan anders;
• de menselijke factor: mate van talent voor samenwerking:
o In welke mate is dit onderzoek door samenwerking tot stand gekomen?
o Is er een focus op menselijke factor in probleemstelling?
• de helderheid van de presentatie;
• de passie van de kandidaat.
Bij ex-aequo wordt ook gekeken in welke mate de juryleden de kandidaat zouden aanwerven in
hun team.
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Wie beoordeelt het dossier?
Een team, bestaande uit managers met ervaring in kwaliteit en innovatie, bestuderen grondig je
kandidaatstelling. De jury evalueert de doctoraten op kwaliteit, innovatie en talent.
De juryleden zijn:
• Marijke Korteweg (Juryvoorzitter & voormalig manager bij het Europees Geneesmiddelen
Bureau Emea)
• Anne-Marie Baeke (Zorgbedrijf Antwerpen)
• Bjorn Agten (imec)
• Jurgen Struyve (Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust)
• Katelijne Gheysen (Boss Paints)
• Kristine Vercruysse (Brussels Airport Company)
• Ward Callens (Materialise)

Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
Op basis van de evaluatie worden de genomineerden uitgenodigd op de uitreiking van de
Kwinta Business Excellence Award op 29 november 2018 in BluePoint Antwerpen.
Op die dag worden er verschillende awards uitgereikt. Er wordt een Kwinta Bachelor, Master en
PhD-Award uitgeraakt, die gebaseerd is op de evaluatie van de jury. Maar er wordt ook een
publieksprijs uitgereikt. Als je bij de genomineerden zit, zal je filmpje via de sociale media
gedeeld worden. De student met het meeste aantal likes op 29/11/2018 wint de Kwinta
Bachelor/Master Award/PhD Publieksprijs.
De jury geeft naderhand feedback aan alle kandidaten.

Wat kan ik winnen?
Buiten eeuwige roem win je een jaar lang gratis lidmaatschap van het Vlaams Centrum voor
Kwaliteitszorg. Dit wil zeggen dat je gratis mag deelnemen aan alle activiteiten die het VCK
organiseert vanaf december 2018 tot en met einde december 2019.
Je krijgt ook een login, zodat je de gegevens die verzameld staan op de onze kennisdatabank
kan raadplegen.
Je krijgt een netwerkervaringsbox, waarmee je o.a. kan kennismaken met verschillende
juryleden en het bedrijf waarvoor ze werken.

Bij wie kan ik terecht met een vraag?
Voor meer informatie kan je terecht bij Annelies Pieters, Office Manager van het Vlaams
Centrum voor Kwaliteitszorg. Je kan haar bereiken op 03 201 14 54 of via mail:
annelies.pieters@vck.be.
Veel succes!
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