
 
 
 

Over de Koning Willem I Stichting en de prijzen 
 
Historische prijs 
De Koning Willem I Prijs, en daarmee de geschiedenis van de Koning Willem I Stichting, 
kent haar oorsprong in 1958. De stichting is op initiatief van De Nederlandsche Bank in 
het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. De 
Koning Willem I Prijs wordt sinds die tijd tweejaarlijks uitgereikt in de categorieën 
‘grootbedrijf’ en ‘mkb’. Daarnaast reikt de stichting sinds 2012 de Plaquette voor 
Duurzaam Ondernemerschap uit.  
 
Goed ondernemerschap 
De stichting is vernoemd naar Koning Willem I (1772-1843), onze ‘Koopman Koning’, 
die deze bijnaam dankt aan een sterke ondernemersgeest en zijn initiatieven voor het 
herstel van de economische bloei. Door onder meer het uitreiken van de prijzen 
stimuleert de stichting goed ondernemerschap en maakt de stichting inspirerende 
voorbeelden graag zichtbaar. 
 
Ultieme bekroning 
De Koning Willem I Prijs en Plaquette vormen de ultieme bekroning van goed 
ondernemerschap. De prijzen worden in 2020 wederom uitgereikt door erevoorzitter 
Hare Majesteit Koningin Máxima en prof. dr. K.H.W. Knot, president van De 
Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van de Koning Willem I Stichting. 
 
Onafhankelijkheid 
De Koning Willem I Prijzen zijn onafhankelijke ondernemingsprijzen en worden actief 
gesteund door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat. Zij zijn in het bestuur vertegenwoordigd, net zoals De 
Nederlandsche Bank N.V., VNO-NCW, MKB Nederland, De Maatschappij, Instituut 
Nederlandse Kwaliteit, Nive, Kamer van Koophandel Nederland, Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, Nederlandse Vereniging van Banken, Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie voor Accountants, Duurzaamheid.nl en Nederlandse Loterij. De 
Koning Willem I Stichting is trots op haar onafhankelijkheid. De bestuurders zijn 
intensief betrokken bij het bedrijfsleven.  
 
In het kort 
De Koning Willem I Stichting reikt sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijs in de 
categorieën ‘grootbedrijf’ en ‘mkb’ uit en daarnaast de Plaquette voor Duurzaam 
Ondernemerschap. Ze vormen de ultieme bekroning op goed ondernemerschap. De prijzen 
worden in 2020 wederom uitgereikt door erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima 
en prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van de 
Koning Willem I Stichting. Deze onafhankelijke ondernemingsprijzen worden actief 
gesteund door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat. 
 
Meer informatie: www.kw1prijs.nl. 

  



 
 
 

Waardepropositie 
 

Koning Willem I 
Stichting 

 

 Doel: goed ondernemerschap belonen en stimuleren; de 

BV Nederland inspireren en op de kaart zetten 

 Prijs is uniek door haar historie, onafhankelijkheid en 

betrokkenheid van erevoorzitter (H.M. de Koningin) 

 De stichting vertegenwoordigt een exclusief netwerk op 

het hoogste niveau van ondernemend Nederland 

 

Waarden 
genomineerden, 
finalisten & winnaars 

 Versterking v/h imago (qua identiteit/authenticiteit)  

 Erkenning/waardering ( KWI is een inhoudelijke prijs) 

 Trots en betrokkenheid werknemers/stakeholders 

 Aanmoediging/mogelijke koppeling met internationale 

prijzen 

 Peer learning 

 Toetreding tot exclusief netwerk 

 Publiciteit 

 Mediaexposure nationaal 

 Relaties versterken internationaal 

 Koninklijke aandacht (werkbezoek) 

 
Waarden bewindslieden 
en/of captains of 
industrie 

 Profilering bewindslieden / ministeries 

 Succesvolle voorbeelden overheidsbeleid over het 

voetlicht brengen 

 Bijdragen aan en het bevorderen van het 

ondernemersklimaat in Nederland 

 Toegang tot prestigieus netwerk in onafhankelijke arena 

 Bijdragen aan Europese positie van het Nederlandse 

bedrijfsleven door European Business Awards for the 

Environment.  

 
 


