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MSM runner-up AMBA Innovation Award
Maastricht – Maastricht School of Management (MSM) is het jaar gestart als eervolle runner-up voor
de AMBA Innovation Award 2017 van de Association of MBA’s (AMBA). Met het behalen van deze
prestigieuze innovatieprijs wordt het onderscheidende karakter van MSM als wereldwijde promotor
van vrouwelijk ondernemerschap internationaal erkent.
Het innemen van de 2e plaats, als nominatie van alle door AMBA geaccrediteerde business scholen,
bevestigd de waardevolle bijdrage van MSM’s innovaties en bereidheid om “risico’s te nemen om te
innoveren”. MSM onderscheidt zich in het bijzonder door het wereldwijd promoten van vrouwelijk
ondernemerschap, vooral in moeilijke situaties en gebieden waar ondernemerschap voor vrouwen kan
fungeren als de weg naar meer sociale mobiliteit, zelfverwezenlijking en overlevingskansen.
Eind december maakte MSM al bekend één van de vier finalisten te zijn voor de prestigieuze Association
of MBAs (AMBA) Innovation Award. MSM bevond zich op de nominatielijst in gezelschap van de
Universiteit van Oxford, Said Business School, Bath University School of Management en de Open
University Business School. Met de nominatie als finalist voor de gewilde AMBA Innovation award
schrijft MSM geschiedenis. Nooit eerder werd een business school in Nederland twee keer voor deze
toonaangevende prijs genomineerd. MSM werd in 2014 ook al genomineerd en behaalde toen de 3de
plaats.
De uitreiking vond plaats tijdens het Golden Award & Gala diner gehouden in het Savoy hotel in Londen
(UK). MSM werd vertegenwoordigd door Prof. Wim Naudé (decaan), Prof. Josette Dijkhuizen, wiens
projecten op het gebied van ondernemerschap voor migranten en vluchtelingen een belangrijke reden
waren voor de nominatie; en mevrouw Amy Wang, strategisch adviseur van Prof. Wim Naudé en
werkzaam als promotor van MSM’s innovatieprojecten.

Van links naar rechts: Prof. Josette Dijkhuizen, Prof. Wim Naudé en Mevrouw Amy Wang

Over de AMBA MBA Innovation Award
De Assocation of MBAs (AMBA), opgericht in 1967, is een
internationale, neutrale autoriteit op het gebied van postgraduate
managementonderwijs. De AMBA accreditatie is een wereldwijde
standaard voor alle MBA-, DBA- en Master-programma’s.
Momenteel is de top 2% van business scholen in meer dan 70 landen AMBA geaccrediteerd. Een 100-tal
door AMBA geaccrediteerde business scholen zijn genomineerd voor de Innovation Award. Hiervan
worden vier finalisten gekozen. Tijdens een officieel gala diner in Londen is de winnaar 20 januari jl.
bekend gemaakt.
Maastricht School of Management
MSM is een van de oudste en meest internationale business scholen van Nederland, en biedt haar
onderwijsprogramma’s op het gebied van management en ondernemerschap aan in en op diverse
locaties in de wereld in samenwerking met partner instituten. Slechts 2% van de business scholen
wereldwijd is AMBA geaccrediteerd. MSM is een van hen. Daarnaast is MSM de enige business school in
Limburg dat een NVAO-geaccrediteerd MBA programma aanbiedt.
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