Deelnamereglement
De Actuaris van het Jaar Prijs
Artikel 1. De Actuaris van het Jaar Prijs

1.1 De Actuaris van het Jaar Prijs is een initiatief om actuarieel specialisten, die een duidelijke
voortrekkersrol vervullen in de profilering van de actuariële beroepsgroep, publiek te waarderen en
een platform te bieden ter versterking van hun activiteiten.
1.2 De uitreiking van de prijs vindt in beginsel jaarlijks in het najaar plaats.

Artikel 2. Prijs

2.1 De prijs voor de winnaar bestaat uit een sculptuur, een interview in een gerenommeerd
nieuwsmedium en een oorkonde; de titel “Actuaris van het Jaar” mag publiekelijk worden gebruikt
in alle vormen van communicatie, met als toevoeging het jaar waarin de titel is verworven.

Artikel 3. Deelnemers

3.1 Voor De Actuaris van het Jaar Prijs kan iedereen die op één of andere wijze actief is in het
actuariële vakgebied worden voorgedragen, zoals actuarieel analisten, actuarissen (al dan niet lid
van het Actuarieel Genootschap) financial riskmanagers en anderen.
3.2 Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar Prijs komen die actuarissen in
aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke
relevantie hebben geleverd, aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het
financieel riskmanagement. Actuarissen die bijvoorbeeld een bijzondere prestatie hebben geleverd
in het kader van een fusie, implementatie, complex project of koerswijziging of die door hun
uitgesproken visie op het vak een voorbeeldfunctie vervullen. Daarbij is de herkenbaarheid en
waardering, ook bij het grote publiek, een belangrijk beoordelingscriterium.
3.3 De voordracht dient goed onderbouwd via het daartoe bestemde webformulier aangebracht te
worden. Het is toegestaan jezelf voor te dragen. De voordrachten worden uitsluitend gewogen op
basis van de argumentatie.

Artikel 4. Criteria nominaties

4.1 De jury gaat bij het beoordelen en de waardering van de inzendingen uit van :
•
•
•
•

Bijdrage aan het actuariële vakgebied;
Maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid;
Voorbeeldfunctie / hoe wordt de rol van actuaris ingevuld;
Visie op het vak.

Artikel 5. Aanmelding

5.1 Aanmeldingen moeten voor de sluitingsdatum via het webformulier aan het secretariaat van de
Jury van De Actuaris van het Jaar Prijs worden gezonden.
5.2 Deelnemers ontvangen na inzending een ontvangstbevestiging.

Artikel 6. Beoordeling

6.1 Alle aanmeldingen worden aan de hand van het ingevulde webformulier beoordeeld door de
Jury. Hieruit ontstaat een selectie van kandidaten in de vorm van een longlist.
6.2 De jury zal mede op basis van persoonlijke gesprekken met deze kandidaten de uiteindelijke
genomineerden vaststellen. Deze shortlist zal minimaal twee en maximaal vijf nominaties bevatten.
De genomineerden zullen tenminste 2 weken voorafgaand aan de uitreiking worden gepubliceerd
op de website, waarna het publiek de mogelijkheid heeft om op de kandidaten te stemmen.

6.3 Als de Jury van mening is dat slechts één kandidaat voor nominatie in aanmerking komt, dan
zal dit zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Dit geldt eveneens in het geval dat de Jury van
mening is dat geen van de kandidaten zich kwalificeert.

Artikel 7. Jury

7.1 De verkiezing van De Actuaris van het Jaar is de verantwoordelijkheid van een jury.
7.2 Het oordeel van de Jury wordt uitgedrukt in cijfer op een schaal van 1 t/m 10. De verkiezing
wordt verder bepaald door het publiek dat zijn voorkeur voor een kandidaat duidelijk kan maken.
Per kandidaat wordt het aandeel in de publieksstemmen bij het jurycijfer opgeteld zodat dit cijfer
met maximaal 1 punt kan worden verhoogd. De samenstelling en werkwijze van de Jury zijn
beschreven in het Juryreglement.

Artikel 8. Prijsuitreiking

8.1 De uitreiking van de prijs vindt publiekelijk plaats tijdens Actuarisdag.
8.2 De genomineerden worden tijdens het evenement aan het publiek gepresenteerd.
8.3 Op basis van de hiervoor beschreven weging van de resultaten zal De Actuaris van het Jaar
bepaald en nadien publiekelijk bekend worden gemaakt.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Deelnemers worden geacht de inhoud van dit deelnamereglement te kennen en daarmee
akkoord te gaan.
9.2 In gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet beslist de Jury.

