
  

PERSBERICHT 
 

Den Haag, 14 december 2017 

 

 

Wie wordt de opvolger van Koppert Cress uit Monster? 

Inschrijving prestigieuze Koning Willem I Prijs geopend  

 

De inschrijvingsperiode voor de Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I 

Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is weer van start gegaan. 

Traditiegetrouw worden deze Nederlandse ondernemingsprijzen tweejaarlijks 

uitgereikt door 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. Met deze prijzen geeft de stichting bekendheid aan positieve 

ontwikkelingen in de Nederlandse economie. In mei 2016 werd de Plaquette voor 

Duurzaam Ondernemerschap uitgereikt aan Koppert Cress B.V. uit Monster. 

Potentiële opvolgers kunnen zich tot en met 31 januari 2018 kandidaat stellen. 

 

Koppert Cress B.V. werd door de jury geroemd voor het samenbrengen van 

verschillende maatschappelijke thema’s, waaronder gezondheidszorg, voeding, educatie, 

natuur, milieu, eerlijk werk, innovatie en energieneutraal ondernemen. De prijs 

bekroont de brede interpretatie van duurzaam ondernemen en de grote economische 

impact van Koppert Cress B.V. op zowel regionaal als landelijk niveau.  

 

Belonen en stimuleren 

Prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van het 

bestuur van de Koning Willem I Stichting: “Nederland telt een groot aantal innovatieve 

ondernemingen, die stuk voor stuk bijdragen aan een bloeiende, gezonde economie en 

een diverse arbeidsmarkt, op regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau. Het zijn 

deze bedrijven die het bestuur van de Koning Willem I Stichting wil belonen en 

stimuleren met de Koning Willem I Prijs of Plaquette. We nodigen ondernemingen dan 

ook van harte uit zich in te schrijven .” 

 

Van onschatbare waarde 

Rob Baan, directeur van Koppert Cress: “Deze prijs voor duurzaam ondernemerschap is 

een bekroning van het werk dat wij de afgelopen jaren geleverd hebben. De media-

aandacht en maatschappelijke waardering die het winnen van de prijs heeft opgeleverd, 

is voor ons van onschatbare waarde geweest en stimuleert om innovatief te blijven 

denken.” 



 

 

 

 

 

 

Over de Koning Willem I Prijs & Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 

De Koning Willem I Prijs is een prestigieuze en onafhankelijke 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. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam 

Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. 

Organisaties met duurzaam management, een duurzaam product of dienst, duurzame 

internationale samenwerking of die duurzaam produceren, worden uitgenodigd zich in 

te schrijven. De prijzen worden gesteund door het ministerie van Economische Zaken en 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer informatie over de procedure en 

inschrijving: www.kw1prijs.nl.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

 
Interviewmogelijkheden: 

Heeft u interesse in een interview met een of meerdere oud-winnaars, dan kunt u 

contact opnemen met Noortje Knulst, Smith Communicatie. 

 
Voor meer informatie: 
 
Smith Communicatie 
Contactpersoon:  Noortje Knulst  
Telefoonnummer:  070-361 40 04 | 06 - 82 70 38 98 
E-mailadres:    nknulst@smith-communicatie.nl 
 
Contactpersoon:  Emma Margadant  
Telefoonnummer:  070-361 40 04 | 06 – 30 60 73 19 
E-mailadres:    emargadant@smith-communicatie.nl  
 

http://www.kw1prijs.nl/

