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Wint u de
Koning Willem I Prijs of
Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016? 



Koning willem i  prijs

Koning willem i  plaquette
voor Duurzaam onDernemerschap

2016



‘Dé oscars voor het 
neDerlanDse beDrijfsleven’

Ko n i n g  W i l l e m  i  P r i j s  2 0 1 6|   |



 Voorwoord
Bekendheid geven aan positieve ontwikkelingen in de Nederlandse 
economie door bedrijven voor goed ondernemerschap te belonen. 
Dat is precies wat de Koning Willem I Stichting voor ogen heeft 
met de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette voor 
Duurzaam Ondernemerschap. Als voorzitter van de Koning Willem 
I Stichting ben ik dan ook trots dat ik in mei 2016 samen met onze 
erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima deze prestigieuze 
ondernemingsprijzen wederom mag uitreiken. 

Zowel de Prijs als de Plaquette hebben de afgelopen jaren kunnen 
rekenen op prachtige winnaars. Winnaars die op hun beurt volop pu-
bliciteit genieten rondom de prijs en zijn toegetreden tot een exclusief 
netwerk van succesvolle Nederlandse ondernemingen. Het is niet voor 
niets dat de Koning Willem I Prijs en Plaquette bekendstaan als 
‘Dé Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven’.

Met de feestelijke uitreiking van de Koning Willem I Prijs en Plaquette 
2016 in het vizier is de Koning Willem I Stichting weer op zoek naar 
Nederlandse bedrijven, zowel Grootbedrijf als MKB, die zich kandi-
daat willen stellen. Onderscheidt uw onderneming zich door durf, 
daadkracht en doorzettingsvermogen te tonen of bent u bezig met een 
duurzame ontwikkeling? Dan nodig ik u van harte uit uw onderneming 
in te schrijven en hiermee mogelijk in de voetsporen te treden van 
Koning Willem I, onze ‘Koopman Koning’, die deze bijnaam dankt aan 
een sterke ondernemersgeest en zijn initiatieven voor het herstel van de 
economische bloei! 

Hoogachtend,

Prof. Dr. K.H.W. Knot
President van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van 
de Koning Willem I Stichting
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De Koning Willem I Prijs is de nationale ondernemingsprijs, die 
tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting. 
De prijs wordt in twee categorieën uitgereikt: Grootbedrijf en 
MKB. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, 
duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap 
hebben getoond, komen in aanmerking. Met het uitreiken van de 
Prijs stelt de Koning Willem I Stichting zich ten doel om bekend-
heid te geven aan en belangstelling te wekken voor positieve 
ontwikkelingen in de Nederlandse economie en om creatief en 
innovatief ondernemerschap te stimuleren.

Ruim twintig jaar geleden begon de toenmalige Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met het 
uitschrijven van de “Milieuprijzen voor de Industrie”. Deze prijs 
was met name gericht op industriële bedrijven. Daarna werd de 
prijs door VROM gezamenlijk met nog vier andere ministeries 
uitgeschreven. De prijs kreeg de naam: Het Ei van Columbus. 
In 2011 sloot Het Ei van Columbus aan bij de Koning Willem I 
Prijs. In het verleden had de Koning Willem I Stichting diverse 
plaquettes uitgereikt, onder meer ook in categorieën als milieu, 
innovatie, duurzaamheid. De prijs heet vanaf 2011 de Koning 
Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. In juni 
2012 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. De Plaquette voor 
Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van 
kleine of grote organisaties. De inzendingen worden beoordeeld 
door de vakjury die drie kandidaten selecteert. De winnaar van de 
Plaquette wordt, net als de winnaar van de Prijs, bekendgemaakt 
door Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens een feestelijke 
uitreikingsavond.  
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 de uitreiking 2014
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 wat LeVert Het op?
Het winnen van de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I 
Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap levert, naast eeuwige 
roem, enorm veel exposure en media-aandacht op. Ook binnen uw 
organisatie kan het winnen van de Prijs of Plaquette voor een boost 
zorgen. Of het nu gaat om een paginagrote publicatie in een landelijk 
dagblad, een optreden op nationale televisie, mogelijk een bedrijfsbe-
zoek door Hare Majesteit Koningin Máxima of de exclusieve uitno-
diging voor het Koning Willem I Winnaarsdiner en daarmee toegang 
tot een vooraanstaand netwerk. Het valt u allemaal ten deel als u de 
Koning Willem I Prijs of Plaquette wint.  

VeeL exposure Voor uw onderneming

LandeLijke media-aandacHt

Boost Voor aLLe Betrokkenen en medewerkers

excLusieVe uitnodiging Voor 
de koning wiLLem i winnaarsdiners

BedrijfsBezoek door 
Hare majesteit koningin máxima

 Hoe doet uw onderneming mee?
Vanaf 1 september 2015 is het voor Nederlandse ondernemingen weer 
mogelijk zich kandidaat te stellen voor de Koning Willem I Prijs en de 
Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016. 
Vanaf dat moment kunt u de inschrijfformulieren op onze website 
www.kw1prijs.nl downloaden. U kunt zich tot en met 31 januari 2016 aan-
melden. Beide prestigieuze ondernemingsprijzen worden in mei 2016 
uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Máxima.
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winnaars
2014

FrieslandCampina werd in 2014 onderscheiden met de Koning Willem I 
Prijs in de categorie Grootbedrijf. De onderneming wordt geroemd om 
de integrale ketenmanagement, coöperatie en leden-melkveehouders 
dat door haar unieke vormgeving aan de basis ligt van de successen 
van FrieslandCampina. Roelof Joosten CEO FrieslandCampina: “Onze 
deelname aan de Koning Willem I Prijs 2014 was voor ons een uitda-
gende ervaring. Het nog eens scherp analyseren van de eigen identiteit 
van zowel onderneming als coöperatie, verscherpt je blik en geeft veel 
inzicht. Het winnen van de Koning Willem I Prijs heeft ons, naast de 
nodige (media)aandacht, veel maatschappelijke waardering opgeleverd 
met positieve impact op het beeld dat men van FrieslandCampina 
heeft. Het voelt als een groot compliment om deze prestigieuze prijs in 
ontvangst te mogen nemen en ik raad het dan ook elke onderneming 
aan om zich in te schrijven.” 
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KOTUG is de winnaar van de Koning Willem I Prijs 2014 in de 
categorie MKB. Deze internationale maritieme dienstverlener, met 
haar Rotterdamse roots, is doordrenkt met daadkracht en neemt een 
vooraanstaande positie mede in op basis van de technische innovatie 
die binnen de onderneming plaatsvindt. Ard-Jan Kooren, directeur-
eigenaar KOTUG: “Deelnemen aan de Koning Willem I Prijs 2014 was 
voor ons een prachtige ervaring. Zowel het nominatieproces als het 
winnen van de prijs en het bezoek van onze koningin. Door het winnen 
van de Prijs is een enorm trots gevoel ontstaan bij alle internationale 
KOTUG collega’s, klanten en leveranciers. Bovendien heeft het ons 
ook veel internationale exposure opgeleverd. Ik wil daarom andere 
ondernemingen van harte aanraden zich in te schrijven voor de Koning 
Willem I Prijs 2016. Het is een hele bijzondere erkenning voor de inzet 
en betrokkenheid van alle medewerkers binnen het bedrijf.”
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TexelEnergie is de winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor 
Duurzaam Ondernemerschap 2014. Deze onderneming is een inspire-
rend voorbeeld van de participatiesamenleving waarin burgers meer 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en de omgeving. 
Rikus Kieft, voorzitter Raad van Commissarissen TexelEnergie: “Het 
was voor ons zeer verrassend om als kleine lokale speler winnaar te 
worden van de Koning Willem I Plaquette 2014. Het voelt als een hoge 
waardering voor ons werk van de afgelopen jaren. Het winnen van de 
Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap heeft ons heel veel publi-
citeit en goodwill opgeleverd en bovenal: een extra netwerk! Ik raad het 
andere ondernemingen die bezig zijn met duurzame innovaties dan ook 
aan om zich kandidaat te stellen voor de Koning Willem I Plaquette 
2016. Dit is bovendien een zeer nuttige manier om de eigen ambities, 
doelen en methodes eens onder de loep te nemen.”
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 winnaarsdiner 2013

 uitreiking 2014

 LandeLi jke media-aandacHt  BedrijfsBezoek door de koningin

 nominatieronde 2014
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 aanmeLdingsprocedure 
Hoe verloopt de procedure?

1 Als u wilt meedingen naar de prestigieuze Koning Willem I 
 Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap moet u zich voor 
 31 januari 2016 inschrijven via het aanmeldingsformulier op onze 
 website: www.kw1prijs.nl.

2 De vakjury van de Koning Willem I Stichting beoordeelt de inzen- 
 dingen en selecteert een top 12.

3 De vakjury draagt vervolgens drie genomineerden voor aan het 
 bestuur, met een advies voor de definitieve winnaar.

4 In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting wordt 
 de winnaar gekozen.

5 Tijdens de feestelijke uitreikingsavond wordt de winnaar bekend- 
 gemaakt door Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van 
 de Koning Willem I Stichting.

6 De bedrijven uit de top 12 kunnen zich ook inschrijven voor de 
 European Business Awards for the Environment (EBAE) via de 
 website ec.europa.eu/environment/awards.

 criteria
Alleen Nederlandse ondernemingen met een duurzame ontwikkeling 
kunnen de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemer-
schap winnen. De vakjury beoordeelt de inzendingen aan de hand van 
zes criteria: duurzaamheid, innovatie, sociaal rendement, commitment, 
inspiratiebron en herhalingspotentieel. 
Voor meer informatie zie: www.kw1prijs.nl.

 aanmeLdingsprocedure 
Hoe verloopt de procedure?

1 Om mee te dingen naar de prestigieuze Koning Willem I Prijs 
 meldt u zich voor 31 januari 2016 aan door het aanmeldingsformu- 
 lier volledig in te vullen. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze 
 website: www.kw1prijs.nl. 

2 De vier Regionale Selectiecommissies, die onder meer bestaan uit 
 vooraanstaande ondernemers uit de regio waar uw onderneming is 
 gevestigd, maken een voorselectie op basis van de aanmeldingsfor- 
 mulieren. Vervolgens vindt de selectie plaats aan de hand van 
 presentaties en bedrijfsbezoeken. Elke selectiecommissie draagt 
 in twee categorieën maximaal drie kandidaten voor. De categorieën 
 zijn Grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) en MKB (tot en met 
 250 werknemers).

3 De bestuursadviescommissie legt voor beide categorieën drie geno- 
 mineerden voor aan het bestuur.

4 In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting 
 worden de winnaars geselecteerd.

5 Tijdens de feestelijke uitreikingsavond worden de winnaars bekend 
 gemaakt door Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van 
 de Koning Willem I Stichting.

 criteria
Alleen ondernemingen van Nederlandse bodem kunnen de Koning 
Willem I Prijs winnen. De ondernemingen die in aanmerking komen, 
dienen te beschikken over een degelijk financieel-economisch beleid, 
dat de basis vormt voor continuïteit. Voldoet een aangemelde onder-
neming aan deze voorwaarde? Dan volgt beoordeling op basis van de 
criteria: durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en 
innovatie. Voor meer informatie zie: www.kw1prijs.nl.
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Koning 
willem i 
stichting

partners

 eerdere winnaars
 koning wiLLem i  pri js

2014 Koninklijke FrieslandCampina N.V. (Grootbedrijf ) 
 en KOTUG International B.V. (MKB)
2012 VDL Groep (Grootbedrijf ) en Vencomatic BV (MKB)
2010 Stage Entertainment (Grootbedrijf ) 
 en Adams Musical Instruments (MKB)
2008 Fugro (Grootbedrijf ) en Solland Solar (MKB)
2006 ASML
2003 Oad Groep B.V. 
2002 Mammoet Holding B.V. 
2000 Heineken N.V. 
1998 Akzo Nobel N.V. 
1996 Randstad Holding N.V. 
1994 Koninklijke Ahold N.V. 
1992 Koninklijke Nijverdal – Ten Cate N.V. 
1990 N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker 
1988 DAF B.V. 
1986 Coöperatieve Vereniging “ Ver. Bloemenveilingen Aalsmeer” 
1984 Gist Brocades N.V. 
1982 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 
1980 Koninklijk Kweekbedrijf 
 en Zaadhandel D.J. van der Have B.V. 
1978 N.V. Indivers 
1976 Vitatron N.V. 
1972 N.V. Nederlandse Metaalindustrie Polynorm 
1970 Machinefabriek Van Aarsen 
1968 Prins N.V. 
1966 N.V. Koni 
1964 N.V. Maatschappij voor Wasverwerking Erdal 
1962 N.V. Lips 
1960 Fabriek van Landwerktuigen VICON 
1958 Chemische Industrie GEM

De Koning Willem I Stichting is in 1958 in het leven geroepen door 
De Nederlandsche Bank N.V. en een aantal, aan het bedrijfsleven 
gelieerde, organisaties. Sinds 1958 kent de Stichting prijzen en plaquet-
tes voor onderscheidend ondernemerschap toe. De Koning Willem 
I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van nieuwe 
impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse 
bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur zijn o.a. vertegenwoordigd: 
De Nederlandsche Bank N.V., Ministerie van Economische Zaken, 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW, MKB-Neder-
land, Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Instituut 
Nederlandse Kwaliteit, NIVE, TNO, Kamer van Koophandel Neder-
land, Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Nederlandse Vereniging 
van Banken en De Nederlandse Staatsloterij. 
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 eerdere winnaars
 koning wiLLem i  pLaquette

 koning wiLLem i  pLaquette 
 Voor duurzaam ondernemerscHap 
 (tot 2008 ei  Van coLumBus)
2014 Coöperatie TexelEnergie U.A.
2012 Normteq
2008 Zeeuwse Duurzaamheid
2008 Band Op Spanning
2008 Accoya, The Strength Witin
2006 Rozenkwekerij de Bierkreek
2006 Dutchdam B.V.
2006 Ten Cate Advanced Textiles B.V.
2004 Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland i.s.m.
 Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
2004 Has Den Bosch, opleiding Milieutechnologie Plus
2004 Intratuin Nederland B.V.

 pLaquettes koning wiLLem i  sticHting
2001 Brabant Alucast International
2001 Burgers’ Zoo B.V.
2001  Eco Ceramics B.V.
2001 Ophtec B.V.
1999 Drukkerij Witsiers
1999 Europe Automatic Holding B.V.
1999 Paques B.V
1997 Condor Carpets B.V.
1997 Elephant Holding B.V. 
1997 Herder B.V.
1997 Winel B.V.
1995 Cordis Europa N.V. 
1995 Exact Holding B.V.
1995 Koninklijke Vermeulen Hollandia B.V.
1993 Bijsterbosch Beheer B.V.
1993 Binair Groep B.V.
1993 Driessen Aircraft B.V.
1993  Pharma Bio-Research International B.V.
1991  Boon Edam B.V.
1991 NAGO 
1991 Sparta B.V.
1989 ONTOP B.V. 
1989 Nucletron B.V.
1989 Groeneveld Transport Efficiency B.V.
1989 Intercai B.V
1989 Victron Beheer B.V.
1987 Bravenboers & Scheers B.V.
1987 VDL BOVA
1987 Villeroy & Boch 
1987 Bronckhorst High-Tech B.V.
1985 Koppens Machinefabriek B.V
1985 Verstraeten B.V. Funderingstechnieken
1985 Speciaal Drukkerij Lijnco B.V
1985 Aviko B.V.
1985 RoodMicrotec International B.V.
1983 Lely Industries
1983 Hartman B.V.
1983 Machine Fabriek C. Rijkaart B.V.
1983 Kappa Triton 
1983 Tulip Computers Nederland B.V.
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Secretariaat Koning Willem I Stichting
p/a VDH Bestuurszaken
Bezuidenhoutseweg 187 e
2594 AH DEN HAAG

T 070 20 60 171
E info@kw1prijs.nl
W kw1prijs.nl

 kw1prijs


