De Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR) van de Stichting Pink Ribbon heeft als taak het
beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen.
In de gehanteerde beoordelingsprocedure wordt gestreefd naar maximale objectiviteit en
transparantie.
De beoordelingsprocedure kent de volgende stappen:
1. Eenmaal per jaar vindt een call for proposals plaats.
2. Na binnenkomst van de aanvragen wordt door de beleidsmedewerker onderzoek van
Pink Ribbon de volledigheid van de aanvraag gecontroleerd. De aanvragen dienen
geformuleerd te worden binnen de kaders van een vastgelegd schriftelijk format dat
verkrijgbaar is via de internet-site van Pink Ribbon.
3. Voldoet de aanvraag niet aan de genoemde kaders, dan wordt de projectleider door de
beleidsmedewerker op de hoogte gebracht dat de aanvraag in huidige vorm niet
inhoudelijk zal worden beoordeeld.
4. Alle volledig en juist ingevulde subsidieaanvragen worden door de WAR in behandeling
genomen.
5. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats volgens een schriftelijk vastgelegde
scorelijst
6. Alle leden van de WAR nemen kennis van alle aanvragen.
7. Per aanvraag zijn twee beoordelaars verantwoordelijk voor de gedetailleerde
beoordeling .
8. Aanvragen die afkomstig zijn van het instituut waar een lid van de WAR werkzaam is
worden niet ter beoordeling aan het betreffende WAR -lid aangeboden.
9. Bespreking van de aanvragen geschiedt in aanwezigheid van tenminste vier van de
zes leden van de WAR, met uitzondering van het lid/de leden van de WAR dat/die
betrokken zijn bij het betreffende onderzoek / instituut. Betrokkenen verlaten tijdens
de bespreking tijdelijk de vergadering. Indien de voorzitter betrokken is bij een
aanvraag dan wordt hij/zij tijdens de bespreking van deze aanvraag vervangen door
de vice voorzitter.
10. De WAR neemt slechts besluiten indien ten minste vier van de zes leden aanwezig zijn.
11. De leden van de WAR komen in gezamenlijkheid tot het eindoordeel.
12. Tijdens de beoordeling worden alle stukken strikt vertrouwelijk behandeld.
13. Over de inhoud van de besprekingen tijdens de vergadering van de WAR worden geen
mededelingen gedaan aan derden.
14. Na afronding van de beoordeling worden de adviezen van de WAR ter besluitvorming
voorgelegd aan de Directeur en de Raad van Toezicht.
15. Op basis van de advisering, beschikbare financiële middelen en eventueel andere
overwegingen neemt de Directeur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van
Toezicht een definitief besluit over de honorering van de aanvragen.
16. Het besluit van de Directeur en Raad van Toezicht wordt door de directeur van Pink
Ribbon schriftelijk aan de aanvrager bekend gemaakt. Nadat alle aanvragers op de
hoogte gesteld zijn, wordt op de internet- site van Pink Ribbon een korte samenvatting
van de gehonoreerde projecten gepubliceerd.
17. Jaarlijks wordt aan de aanvragers gevraagd over de voortgang van de projecten
volgens een vast format aan de WAR te rapporteren.
18. De WAR beoordeelt deze rapportages en brengt hierover advies uit aan de Raad van
Toezicht.

