Juryrapport Pierson-medaille 2009
De Pierson-medaille is een aanmoedigingsprijs voor een veelbelovende onderzoeker,
werkzaam aan een economische faculteit in Nederland, die internationaal gaat
doorbreken.
Dit is concreet vertaald in twee criteria:
(1) bij voorkeur is de prijswinnaar niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd; en
(2) de prijswinnaar heeft (uitzicht op) artikelen in de absolute top journals (bij voorkeur
American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly
Journal of Economics, Review of Economic Studies) en/of de top field journals, zoals het
Journal of Finance.
De medaille wordt ter beschikking gesteld door de Pierson Stichting.
De medaille wordt tweejaarlijks toegekend door het bestuur van de Stichting, dit jaar is
het de tweede keer.
Aan de prijs is tevens een geldsbedrag verbonden van 5000 euro, die voor dit jaar en de
eerstvolgende jaren wordt gefinancierd door de Stichting Fonds voor de Effectenhandel.
Het bestuur van de Pierson Stichting heeft uit haar midden een jury ingesteld, bestaande
uit de hoogleraren1 Rick van der Ploeg (voorzitter), Eric van Damme en Henk Don. De
jury heeft zich laten adviseren door professor Arnoud Boot.
Op verzoek van de jury hebben de decanen van de economische faculteiten2 in Nederland
elk maximaal twee onderzoekers voorgedragen. In totaal zijn zeven kandidaten
genomineerd. In alfabetische volgorde zijn dit:
Thomas Dohmen, Universiteit Maastricht, gepromoveerd in 2003.
Michael Koetter, RijksUniversiteit Groningen, gepromoveerd in 2005.
Aurélie Lemmens, Erasmus Universiteit Rotterdam, gepromoveerd in 2006.
Ludo Phalippou, Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd in 2004.
Martin Salm, Universiteit van Tilburg, gepromoveerd in 2006.
Arjen Siegmann, Vrije Universiteit Amsterdam, gepromoveerd in 2003.
Sigrid Suetens, Universiteit van Tilburg, gepromoveerd in 2005.
De jury heeft zich gebogen over de curricula vitae van de genomineerden en de
aanbevelingsbrieven van de decanen. Zij heeft vastgesteld dat alle genomineerden een
indrukwekkend CV hebben. Elke genomineerde kan met recht een veelbelovende
onderzoeker worden genoemd.
Dit juryrapport richt zich op de twee beste kandidaten. De nummer één is de winnaar van
de Pierson-medaille 2009. De nummer twee verdient een eervolle vermelding.
Op plaats twee komt naar het oordeel van de jury Ludovic Phalippou (Universiteit van
Amsterdam). Zijn onderzoeksterrein is Finance, in het bijzonder private equity en venture
capital. Sinds zijn promotie in 2004 heeft hij al zeven publicaties in wetenschappelijke
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plus de Rotterdam School of Management (RSM).

tijdschriften, waaronder de Review of Financial Studies, de Journal of Economic
Perspectives, en de Harvard Business Review. Zijn onderzoek trekt de aandacht, niet
alleen in wetenschappelijke kring maar ook in die van professionele beleggers.
De winnaar van de Pierson medaille 2009 telt maar liefst achttien wetenschappelijke
publicaties, waarvan twee in de American Economic Review, en voorts in de Review of
Economics and Statistics, de Economic Journal, de Journal of Economic Behavior and
Organization, en in Science. Ook na correctie voor het feit dat zijn promotie inmiddels
zes jaar geleden is, zet zijn productieve en excellente onderzoek hem op de eerste plaats.
De jury heeft unaniem geadviseerd om de Pierson medaille 2009 toe te kennen aan
Thomas Dohmen (Universiteit Maastricht).
Dohmen richt zich in zijn onderzoek op toegepaste micro-economie, met name voor de
arbeidsmarkt en het personeelsbeleid, en behavioral economics, met een focus op
economisch gedrag tegenover risico’s en de psychologie van incentives. Hij werkt
regelmatig samen met Armin Falk, die toonaangevend is op dit gebied. Qua citaties
(Google Scholar: 549) steekt hij ver uit boven de andere genomineerden. Zeer actueel is
zijn onderzoek naar prestatiebeloning, bonussen, en de motivatie van professionals. Hij is
sterk in de empirische toetsing van veronderstellingen en theoretische verbanden, op
basis van grootschalige enquêtes en experimenten.
Aan de Universiteit Maastricht is Dohmen hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Daarnaast is hij ook Directeur van het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt, bestuurslid van de Stichting Limburg Institute for Business and Economic
Research, Fellow bij het IZA in Bonn, bij METEOR en het NSI in Maastricht, en
onderzoekshoogleraar aan het DIW in Berlijn.
De jury is verheugd dat het bestuur van de Pierson Stichting haar advies heeft gevolgd en
de Pierson medaille 2009 heeft toegekend aan Thomas Dohmen.
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