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Trots op uw innovatieve producten? Zet ze in de etalage en ding mee naar de NRK
Awards Duurzame Producten.
U heeft vast ook een innovatief, 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 NRK Awards Duurzame Producten. Daarnaast zetten
wij uw product in de etalage op Rethinkplastics.nl.
Uw producten geven Nederland toekomst. Ze dragen bij aan
verduurzaming, het terugdringen van de CO2-uitstoot, het
stimuleren van de circulaire economie of bijvoorbeeld aan de
veiligheid en het comfort van mensen. Dat maakt onze industrie
zo interessant! Dat verdient meer aandacht! Een deskundige
jury beoordeelt alle inzendingen. Wilt u meedoen? Zorg dan dat
uw inzending voor 12 februari (12.00 uur) bij ons binnen is.

Bekendmaking 7 maart
De NRK Awards worden uitgereikt tijdens de Avond van de
Maakindustrie op 7 maart 2018. Dit is een feestelijke dineravond in
Media Plaza te Utrecht met circa tweehonderd gasten. Tijdens deze
avond, dat een initiatief is van Jaarbeurs, NRK, MetaalUnie en FME,
staan de ondernemers en de Nederlandse maakindustrie centraal.
Alle deelnemers aan de NRK Award worden van harte uitgenodigd
voor deze speciale avond.
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Belangrijke info
Wie kunnen er deelnemen?
Deelname staat open voor alle NRK lidbedrijven. Deelname is gratis.
Met deelname geeft u toestemming foto’s van uw product vrij te gebruiken.

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

Wie zijn de juryleden?
De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. De jury bestaat uit
vertegenwoordigers van onze klanten, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen,
grondstofleveranciers en de geïnformeerde burger/gebruiker.
• Annette Augustijn
vice-voorzitter Transitieagenda Kunststoffen
• Marjolein Demmers directeur Stichting Natuur & Milieu
• Eelco Smit
directeur duurzaamheid Philips International B.V.
• Theo Stijnen
directeur Plastics Europe Nederland
• Margie Topp
Lector Kunststof technologie Hogeschool Windesheim

Welke beoordelingscriteria zijn er?
De jury zal de inzendingen beoordelen en die producten een NRK Award toekennen die naar het oordeel
van de jury het beste voldoen aan de criteria voor duurzame producten. De jury betrekt hierbij product en
de informatie die door de deelnemer is verstrekt op het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier bevat vragen rond de volgende criteria:
• Wat maakt het product duurzaam en wat levert het op voor de gebruiker en/of samenleving
(besparing, nut, gebruiksgemak, veiligheid, gezondheid)?
• Waar wordt het product van gemaakt? Inzet van hernieuwbare grondstof zoals biobased of
recyclaat grondstoffen?
• Hoe wordt het gemaakt: soort materiaal en energiebesparing in productieproces, product en
gebruik?
• Is het ontwerp gericht op reparatie, hergebruik en recycling?

Voor welke categorieën zijn er awards?
De categorieën in 2018 zijn verpakkingen, Bouw/B2B en consumenten producten. De jury bepaalt of in elke
categorie een NRK Award wordt uitgereikt. Bij elke Award zal een juryrapport worden gevoegd. De
prijswinnaars ontvangen een fysieke 3D-Award en een oorkonde. Gezien de opzet van de prijsuitreiking zal
er nationale en vakpers aanwezig zijn zodat u een brede exposure heeft.

Aanleveren
• Aanmeldformulier met vragen, aangevuld met onderbouwende informatie
• Minimaal 1 fysiek product (als het product te groot is dan graag overleg)
• Fotomateriaal van goede kwaliteit
De aanmeldingen moeten voor 12 februari 2018, 12.00 ontvangen zijn.
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Adres
Mailadres: munniks@nrk.nl
Postadres: Postbus 420, 2260 AK Leidschendam

Planning
-

12 februari 2017, 12.00 uur
23 februari 2017
7 maart 2017

Sluiting aanmelding
Juryberaad
Award uitreiking tijdens Avond van de Maakindustrie

Promotie
Alle deelnemende bedrijven ontvangen één uitnodiging voor de Award uitreiking tijdens de Avond van de
Maakindustrie op 7 maart (extra kaarten € 150 per couvert). De deelnemende producten zullen worden
gepubliceerd via de site Rethinkplastics.nl en worden tentoongesteld op de ESEF, de beurs voor de
maakindustrie, die van 20 tot 23 maart plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht. De NRK zal de foto’s van de
ingezonden producten ook gebruiken in haar uitingen naar leden en stakeholders.
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