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Een bedrijvig volk, 
met een grote mate 

van nieuwsgierigheid



Voorwoord



Voorwoord
Goed ondernemerschap is van onschatbare waarde 
voor onze economie en samenleving. Het zijn 
ondernemers die duurzame economische groei 
en werkgelegenheid kunnen creëren. En met hun 
innovatiekracht zijn ze van essentieel belang 
voor een gezonde markteconomie. De Koning 
Willem I Stichting stimuleert goed ondernemer-
schap en maakt inspirerende voorbeelden graag 
zichtbaar, onder meer met de Koning Willem I 
Prijs en Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam 
Ondernemerschap. 

Als voorzitter van de Koning Willem I Stichting 
ben ik trots dat ik in 2020 samen met onze 
 erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima 
deze prestigieuze ondernemingsprijzen wederom 
mag uitreiken.

Zowel de prijs als de plaquette hebben de afgelo-
pen jaren prachtige winnaars opgeleverd die zijn 
toegetreden tot een exclusief netwerk van succes-
volle Nederlandse ondernemingen. Onder de 
winnaars bevinden zich heel vernieuwende 

 bedrijven. Bedrijven die een baanbrekende 
 product- of procesinnovatie hebben gedaan, of in 
moeilijke tijden een grote mate van doorzettings-
vermogen hebben getoond, of door strategische 
transformatie een nieuwe toekomst voor zichzelf 
hebben gecreëerd. Allemaal in de geest van 
 Koning Willem I, onze ‘Koopman Koning’, 
die deze bijnaam dankt aan zijn ondernemers-
kracht, en waar de prijs naar is vernoemd.

Om de bijzondere ondernemers in ons land te 
eren én het mooie netwerk verder uit te breiden, 
is de Koning Willem I Stichting weer op zoek 
naar Nederlandse bedrijven, zowel Grootbedrijf 
als MKB, die zich kandidaat willen stellen. 
 Onderscheidt uw onderneming zich? Bijvoorbeeld 
door durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en 
duurzaamheid? Schrijf u dan snel in. En wie weet 
mogen we u straks in de schijnwerpers zetten!

Met vriendelijke groet,
Prof. Dr. K.H.W. Knot 

President van De Nederlandsche Bank 
en voorzitter van de Koning Willem I Stichting
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Onze prijzen
Koning Willem I Prijs

Al sinds 1958 wordt de Koning Willem I Prijs 
uitgereikt. Heden ten dage wordt deze nationale 
ondernemingsprijs binnen de twee categorieën 
Grootbedrijf en MKB uitgereikt. De Koning 
 Willem I Prijs vormt de ultieme bekroning op 
goed ondernemerschap. Ondernemingen die de 
afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, 
doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap 
hebben getoond, komen in aanmerking voor de 
Koning Willem I Prijs. Met het uitreiken van 

deze historische prijs wil de Koning Willem I 
Stichting innovatief ondernemerschap stimuleren 
en belangstelling wekken voor de positieve 
 ontwikkelingen binnen de Nederlandse economie 
door inspirerende voorbeelden te laten zien. 
De historie, het onafhankelijke karakter en de 
betrokkenheid van erevoorzitter Hare Majesteit 
Koningin Máxima maken de Koning Willem I 
Prijs tot een unieke onderscheiding.

6
O

nz
e 

pr
ijz

en
 



Koning Willem I Plaquette
Ruim twintig jaar geleden werden de ‘Milieu-
prijzen voor de Industrie’ in het leven geroepen 
door de toenmalige minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Deze prijs was met name bedoeld voor industriële 
bedrijven. Later werd de prijs door VROM en 
vier andere ministeries uitgeschreven onder de 
naam ‘Het Ei van Columbus’. In 2011 sloot 
Het Ei van Columbus aan bij de Koning Willem I 
Stichting. Een logische stap, want in het verleden 
had de Koning Willem I Stichting diverse plaquet-
tes uitgereikt, onder meer in de categorieën 
 milieu, innovatie en duurzaamheid. 
De prijs werd omgedoopt tot de Koning Willem I 
Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap en 
werd in 2012 voor de eerste keer uitgereikt. 
De plaquette beloont duurzame innovaties van 
kleine en grote organisaties. 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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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, een bedrijfsbezoek door Hare Majesteit 
Koningin Máxima of de exclusieve uitnodiging 
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.

Wat levert het op?

Exposure voor 

uw  onderneming2Erkenning voor uw 

 onderneming en prestaties1

Bedrijfsbezoek door 

Hare Majesteit 

 Koningin Máxima
6

3 Landelijke  

media- aandacht

4 Boost voor alle medewerkers 

en betrokkenen 5 Exclusieve uitnodiging 

voor de Koning Willem I 

Winnaarsdiners

10
W

at
 le

ve
rt

 h
et

 o
p?

 



Hoe doet uw 
onderneming mee?

Vanaf 1 september 2019 is het voor Nederlandse 
ondernemingen mogelijk zich kandidaat te stellen 
voor de Koning Willem I Prijs en de Koning 
Willem I Plaquette voor Duurzaam Onder nemer-
schap 2020. Vanaf dat moment kunt u op onze 
website www.kw1prijs.nl het inschrijvings formulier 

invullen. Inschrijven kan tot 31 januari 2020. 
De prestigieuze onder nemingsprijzen  worden 
in mei 2020 uitgereikt door erevoorzitter 
Hare Majesteit Koningin  Máxima en voorzitter 
Prof. Dr. K.H.W. Knot.
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Winnaars 2018
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A FAS Software B.V. 
AFAS Software B.V. is winnaar van de Koning 
Willem I Prijs 2018 in de categorie Grootbedrijf. 
Het ICT-bedrijf dat in 1996 werd opgericht door 
Ton van der Veldt en Piet Mars, is uitgegroeid 
tot een moderne, succesvolle onderneming die 
uitblinkt in een eigentijdse, onconventionele 
 omgang met medewerkers en stakeholders, 
 continue innovatie en transparantie. AFAS 
 Software B.V. is constant op zoek naar verande-
ringen, of het nu gaat om de eigen organisatie of 
haar product. Ook maatschappelijke betrokken-
heid staat hoog in het vaandel. Zo werd de AFAS 
Foundation in het leven geroepen met het idee 
om succes te delen, dromen waar te maken en 
de ontwikkeling van mensen te stimuleren. 

“Het winnen van de Koning Willem I Prijs was 
voor ons het hoogtepunt van 2018”, aldus 
Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software B.V. 
“En dat terwijl we in 2018 ook president Obama 
in AFAS Live hebben mogen ontvangen. Een 
lastige keuze dus. De prijs is een grote waardering 
voor al onze medewerkers; de AFAS-familie is 

het belangrijkste onderdeel van ons succes. We zijn 
een familiebedrijf dat het maximale levert voor 
onze klanten. We hebben een cultuur van elke 
dag een beetje beter worden én plezier in 
het werk hebben. Want het is onze overtuiging 
dat blije medewerkers zorgen voor blije klanten. 
We merken dagelijks in de contacten met andere 
organisaties wat de waarde van deze Oscar onder 
de ondernemingsprijzen is.”

WINNAAR VAN DE KONING WILLEM I PRIJS 2018 

IN DE CATEGORIE GROOTBEDRIJF
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De winnaar van de Koning Willem I Prijs 2018 
in de categorie MKB is Bouwgroep Dijkstra 
Draisma B.V. Dit Friese familiebedrijf dat in 
1904 werd opgericht, heeft zich ontwikkeld tot 
een duurzame onderneming die onder het motto 

‘Samen voorop richting de duurzame toekomst’ 
inzet op slimme en duurzame bouwsystemen 
en producten. De energietransitie en circulair 

bouwen met oog voor zowel het gebouw als de 
infra structuur en leefomgeving vormen belangrijke 
drijfveren voor Bouwgroep Dijkstra Draisma. 
Door te investeren in verduurzaming en energie-
beperkende constructies toont het bedrijf tevens 
zijn maatschappelijke betrokkenheid. 

Algemeen directeur/CEO Biense Dijkstra: “We 
zijn ontzettend trots dat we de Koning Willem I 
Prijs in ontvangst mochten nemen. Enkele jaren 
geleden hebben we besloten om een andere route 
te  kiezen dan het merendeel van de bouwsector. 
Het winnen van de Koning Willem I Prijs ervaren 
wij als een stukje erkenning en waardering voor 
deze ingeslagen weg. We hebben de impact van 
het winnen van de prijs vooraf enigszins onder-
schat. De aandacht voor deze prestigieuze prijs, 
zowel regionaal als landelijk, is ongekend, met 
natuurlijk als hoogtepunt het werkbezoek van 
Hare Majesteit Koningin Máxima aan ons bedrijf.”

WINNAAR VAN DE KONING WILLEM I PRIJS 2018 

IN DE CATEGORIE MKB

Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. 14
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Eosta B.V.
In 2018 werd Eosta B.V. uitgeroepen tot winnaar 
van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam 
Ondernemerschap. Eosta is Europa’s marktleider 
met biologische en eerlijke groente en fruit 
 afkomstig van meer dan duizend telers op zes 
continenten. Kernwaarden die leidend zijn in 
Eosta’s innovatieve aanpak zijn verantwoordelijk, 
samen en authentiek. Door het verhaal van de 
teler te vertellen en transparant te zijn over de 
impact van de productie op mens en planeet kan 
de consument verantwoorde keuzes maken. Eosta 
verwierf bekendheid met zijn duurzaamheids-
campagnes zoals The True Cost of Food, Natural 
Branding, Dr GoodFood en Save Our Soils. 

Volkert Engelsman, CEO Eosta, over het winnen 
van de plaquette: “Een groot yes-gevoel bij het 
ontvangen van deze onderscheiding. Een Oscar 
uit handen van twee mensen die zich onder-
scheiden met inclusive finance en duurzame 
 financiering. Extra bijzonder voor een simpele 
bio-fruitboer uit Waddinxveen-West. Uiteraard 
wel eentje die gelooft in correct rekenen, dat wil 

zeggen inclusief kosten en baten van gezondheid, 
milieu en sociale verantwoordelijkheid. Subliem 
om hier op kantoor een debat te mogen voeren 
met Koningin Máxima, Klaas Knot, Carola 
Schouten, Jaap Seidell, Marjan Minnesma, 
 Willem Lageweg en vele andere duurzaamheids-
leiders. Een groot dankjewel aan de Koning 
 Willem I Stichting.”

WINNAAR VAN DE KONING WILLEM I PLAQUETTE 

VOOR DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP
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Hoe verloopt de procedure? 

01  Om mee te dingen naar de prestigieuze 
Koning Willem I Prijs schrijft u zich voor 
31 januari 2020 in door het inschrijvings-
formulier op onze website www.kw1prijs.nl 
volledig in te vullen. 

02  De vier Regionale Selectiecommissies, die 
onder meer bestaan uit vooraanstaande 
ondernemers uit uw regio, maken een 
voor selectie op basis van de aanmeldings-
formulieren. Vervolgens vindt de selectie 
plaats aan de hand van presentaties en/of 
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).  

03  De bestuursadviescommissie legt voor 
beide categorieën drie finalisten voor aan 
het bestuur.  

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

05  Tijdens de feestelijke uitreikingsavond 
 worden de winnaars bekendgemaakt door 
erevoorzitter Hare Majesteit Koningin 
Máxima. 

Inschrijvingsprocedure Koning Willem I Prijs

CRITERIA

Alleen ondernemingen van Nederlandse bodem kunnen 
de Koning Willem I Prijs winnen. De ondernemingen die 
in aanmerking komen dienen direct voorafgaand aan de 
sluitingsdatum voor de inschrijving, gedurende ten minste 
vijf jaar onafgebroken staan ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dienen zij 
te beschikken over een degelijk financieel-economisch beleid 
dat de basis vormt voor continuïteit. Voldoet een aangemelde 
onderneming aan deze voorwaarden? Dan volgt beoordeling 
op basis van de criteria: durf, daadkracht, doorzettings-
vermogen, duurzaamheid en innovatie. Meer informatie over 
de criteria kunt u lezen op onze website: www.kw1prijs.nl.
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Hoe verloopt de procedure? 

01  Als u wilt meedingen naar de prestigieuze 
Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam 
Ondernemerschap, dient u zich voor 
31  januari 2020 in te schrijven via het 
 inschrijvingsformulier op onze website: 
www.kw1prijs.nl.  

02  De vakjury van de Koning Willem I 
 Stichting beoordeelt de inzendingen en 
selecteert een top 12.  

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

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

05  Tijdens de feestelijke uitreikingsavond 
wordt de winnaar bekendgemaakt door 
Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoor-
zitter van de Koning Willem I Stichting.  

06  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. 

Inschrijvingsprocedure Koning Willem I 
Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

CRITERIA

Alleen Nederlandse ondernemingen met een duur zame 
 ontwikkeling kunnen de Koning Willem I Plaquette voor 
Duurzaam Ondernemerschap winnen. De ondernemingen 
die in aanmerking komen dienen direct voorafgaand aan 
de sluitingsdatum van de inschrijving, gedurende ten minste 
twee jaar onafgebroken staan ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel. De vakjury beoor-
deelt de inzendingen aan de hand van drie criteria:  duurzame 
impact, innovatie en commitment. Meer  informatie over 
de criteria kunt u lezen op onze website: www.kw1prijs.nl.
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Over de Koning 
Willem I Stichting
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 plaquettes voor onderscheidend ondernemer-
schap 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., Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants, Ministerie 
van Economische Zaken & Klimaat, Ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat, VNO-NCW, 
MKB- Nederland, Duurzaamheid.nl, De Maat-
schappij, Instituut Nederlandse Kwaliteit, NIVE, 
Kamer van Koophandel Nederland, Koninklijk 
Instituut Van Ingenieurs, Nederlandse Vereniging 
van Banken en Nederlandse Loterij. 

1777
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Winnaars Koning Willem I Prijs

2018  AFAS Software B.V. (Grootbedrijf) en  

 Dijkstra Draisma B.V. (MKB) 

2016  Koninklijke Philips N.V. (Grootbedrijf ) en  

 TOBROCO Machines (MKB) 

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 
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Winnaars Koning Willem I Plaquette 
voor Duurzaam Ondernemerschap

2018  Eosta B.V. 

2016  Koppert Cress 

2014  Coöperatie TexelEnergie U.A. 

2012  Normteq 

Winnaars Koning Willem I Plaquette
 

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. 

22
O

ve
r d

e 
Ko

ni
ng

 W
ill

em
 I 

St
ic

ht
in

g 



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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Koning Willem I Stichting
p/a VDH Bestuurszaken | Wolga 5 | 2491 BK Den Haag

t: 070 - 20 60 171 | e: info@kw1prijs.nl | w: kw1prijs.nl |  kw1prijs

mailto:info%40kw1prijs.nl?subject=
https://www.kw1prijs.nl/
https://twitter.com/kw1prijs
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