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Eerste uitreiking Joannes Juda Groen prijs 22 mei
VU-hoogleraar Mark van Vugt wint

Hoogleraar Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Mark van Vugt, wint de Joannes Juda Groen
prijs 2014. Hij is unaniem als winnaar gekozen door een vakjury bestaande uit dr. ten Horn (voorzitter), prof.
van Hooff, prof. van Doornen, prof. Buitelaar en prof. Lindenberg. Zijn onderzoek valt binnen het vakgebied
van de evolutionaire psychologie en richt zich op toepassingen naar organisaties, leiderschap, duurzaamheid,
cooperatie en vraagstukken rondom vrede en oorlog. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 40.000 euro en
zal op donderdag 22 mei overhandigd worden in de Concertzaal van Odeon tijdens een symposium met als
titel “Darwin in een maatschappelijke context.” Naast een lezing van de prijswinnaar zal ook de bekende
schrijver Ronald Giphart een bijdrage leveren. Belangstellenden voor het symposium kunnen zich opgeven
via een email naar: sigoprijs@gmail.com

Reden van toekenning
Uit het juryrapport: “Het te bekronen onderzoek overschrijdt op creatieve wijze de grenzen tussen enerzijds
de sociale – en gedragswetenschappen en anderzijds de medische – en levenswetenschappen. Deze
wetenschappen worden dusdanig met elkaar verbonden dat er onderzoek ontstaat dat een meerwaarde heeft
ten opzichte van monodisciplinair onderzoek. Het onderzoek is van betekenis voor de wetenschappen zelf en
het welzijn van de mens. Het onderzoek heeft internationaal aanzien en is gebaseerd op gezaghebbende
internationale publicaties.”

Besteding geldprijs 40.000 euro aan Tribal Brain Project
Mark van Vugt is van plan het geldbedrag te besteden aan het “Tribal Brain” Project, een internationale
samenwerking van psychologen, neurowetenschappers, antropologen, biologen en mathematici, om te
bestuderen of en hoe het mensenbrein is gevormd door een lange geschiedenis van conflicten tussen
groepen.

Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO)
De in 2013 ingestelde Joannes Juda Groen Prijs bekroont tweejaarlijks een actieve wetenschappelijke
onderzoeker, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek
op het gebied van geneeskunde, biologie, psychologie en sociologie in Nederland. De prijswinnaar ontvangt

van Sigo een geldbedrag van € 40.000 en een oorkonde. Het bestuur van Sigo verzorgt de
nominatieprocedure en stelt een beoordelingscommissie aan.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Programma Symposium: Darwin in een maatschappelijke context
10:00-10:30

Ontvangst

10:30-10:40

Welkom door voorzitter SIGO (prof dr J.M. Koolhaas)

10:40-11:00

Prof dr A.P. Buunk: Het late gelijk van Darwin: het belang van een evolutionaire invalshoek in
de psychologie

11:00-11:20

Prof dr J. M. Koolhaas: De mens in het dier: (neuro)biologie van leiderschap

11:20-11:50

Pauze

11:50-12:10

Ronald Giphart: Zachte feiten

12:10-12:30

Rapport voorzitter beoordelingscommissie (dr S. ten Horn) en prijsuitreiking

12:30-13:00

Prof dr. M. van Vugt: Mismatch: lessen uit de evolutionaire psychologie voor een
duurzame samenleving

13:00-14:00

Receptie aangeboden door SIGO

Locatie
Odeon Concertzaal, Singel 460, 1017 AW Amtserdam
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