
Rethink Award Duurzame Producten 2019
Trots op uw innova eve producten? Zet ze in de etalage.
U hee  vast ook een innova ef, duurzaam, circulair product of ander product waar u als ondernemer trots op 
bent! Deze producten in de vorm van een verhaal, column, video of foto, ontvangen wij graag van u. Wie weet 
bent u dan straks de winnaar van een van de Rethink Awards Duurzame Producten 2019. Daarnaast ze en wij 
uw product in de etalage op Rethinkplas cs.nl. 

Uw producten geven Nederland toekomst. Ze 
dragen bij aan verduurzaming, het terugdringen 
van de CO2-uitstoot, het s muleren van de circulai-
re economie of bijvoorbeeld aan de veiligheid en 
het comfort van mensen. Dat maakt onze industrie 
zo interessant! Dat verdient meer aandacht! 

Uitreiking Rethink Awards 13 maart 2019
De Rethink Awards worden uitgereikt jdens de 
2de Avond van de Maakindustrie. Dit is een feeste-
lijke dineravond in Media Plaza Utrecht met ruim 
250 gasten. Tijdens deze avond, een ini atief van 
Jaarbeurs, Metaalunie en FPT-vimag staan de 
ondernemers in de maakindustrie centraal.
Alle deelnemers aan de Rethink Awards worden 
van harte uitgenodigd voor deze speciale avond.

Belangrijke info
Wie kunnen er deelnemen?
Deelname staat open voor alle NRK 
lidbedrijven. Deelname is gra s. 

Welke producten zoeken wij?
Het product moet op de markt of 
leverbaar zijn en voor een belangrijk 
deel uit kunststof of rubber bestaan.

Wat moet ik aanleveren?
• Aanmeldformulier
• Minimaal 1 fysiek product
• Fotomateriaal

U kunt uw product aanmelden tot 
12 februari 2019, 12.00 uur

Welke beoordelingscriteria zijn er?
De inzendingen worden beoordeeld op 
basis van de volgende criteria:
• Wat maakt het product duurzaam en
wat levert het op voor de gebruiker
en/of samenleving (besparing, nut,
gebruiksgemak, veiligheid, gezondheid)?
• Toetsing vindt plaats op de 5 Re’s:
Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en
Renew,
• Waar wordt het product van gemaakt?
Inzet van hernieuwbare grondstof zoals
biobased of recyclaat grondstoffen?
• Hoe wordt het gemaakt: soort
materiaal en energiebesparing in
produc eproces, product en gebruik?

Deskundige Jury
De inzendingen worden beoordeeld 
door een deskundige jury bestaande 
uit vertegenwoordigers van onze 
klanten, maatschappelijke organisa-

es, kennisinstellingen,  grondstofle-
veranciers en consumenten.

Meedoen?
Stuur uw inzending naar
munniks@nrk.nl en/of Postbus 420, 
2260 AK Leidschendam.

Vragen? 
Neem contact op met Erik de Ruijter 
via deruijter@nrk.nl of 070-4440 660


