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PERSBERICHT 
 

VAN: VAN RAAM   

DATUM: 28-10-2020 

PLAATS: VARSSEVELD 

ONDERWERP: VAN RAAM FINALIST KONING WILLEM I PRIJS  

 

Van Raam finalist Koning Willem I Prijs 
Fietsenfabrikant Van Raam uit Varsseveld is één 
van de drie finalisten voor de prestigieuze Koning 
Willem I prijs in de categorie MKB. 
Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, 
daadkracht, doorzettingsvermogen, innovatie en 
duurzaam en goed ondernemerschap hebben 
laten zien maken kans op deze prijs en mogen 
Koningin Máxima verwelkomen in hun bedrijf. De 
Koning Willem I Prijs wordt gezien als de 
belangrijkste prijs voor ondernemingen in het 
MKB. 

Foto rechts: Jan-Willem Boezel, Marjolein Boezel en Ronald 
Ruesink met de finalisten-vlag.  

De Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven 
De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze 
ondernemingsprijs van Nederland. Deze ‘Oscar van 
het Nederlandse bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks 
toegekend aan een Grootbedrijf, een bedrijf uit het MKB en een bedrijf dat focust op Duurzaam 
Ondernemerschap. 

De jury, bestaande uit prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven met als erevoorzitter 
koningin Máxima, heeft negen finalisten gekozen in de categorieën grootbedrijf, MKB en 
Duurzaam Ondernemerschap. Zij hebben onlangs knopen doorgehakt. Dat heeft per categorie tot 
drie finalisten geleid. De komende weken bepaalt de jury wie zich winnaar mag noemen in elk van 
de drie categorieën. 
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Van inschrijving naar nominatie en van pitch tot finalist 

Na de inschrijving begin dit jaar, werd in maart bekendgemaakt dat Van Raam bij de 12 
genomineerden hoorde.  In september mocht Van Raam met behulp van een pitch zichzelf 
presenteren aan de vakjury. 

Foto’s boven: 1: Pitch Marnix Kwant | 2 en 3: Inge Kluivers (teamleider Marketing bij Van Raam) had de eer om de directie te verrassen 

Donderdag 22 oktober werd de directie van Van Raam (Marjolein Boezel, Jan-Willem Boezel en 
Ronald Ruesink) verrast met het nieuws dat Van Raam één van de drie finalisten is. De Koning 
Willem I Stichting had hiervoor een mooie videoboodschap opgenomen.   

Marjolein Boezel : “Wat een mooie verrassing. Met dank aan alle mensen die bij Van Raam werken. 
Wat een mooi compliment voor ons allen!” 

De Jury over Van Raam – één van de mooiste MKB-bedrijven in Nederland 

De jury was zeer te spreken over Van Raam: “Door het 
produceren van unieke, aangepaste fietsen geeft Van Raam 
beweging terug aan degenen die dat zijn verloren. Het bedrijf is 
onderscheidend op gebieden als duurzaamheid, innovatie, en 
HRM beleid. Persoonlijke verhalen, bijzondere binding met de 
medewerkers en bovendien oog voor zorg staan voorop bij Van 
Raam.“ Ook vermelden zij dat Van Raam één van de drie mooiste 
bedrijven is in de categorie MKB in Nederland en vinden zij het 
fantastisch om te zien dat Van Raam haar fietsen produceert in 
een moderne, schone en vrijwel energieneutrale fabriek. Zij 
noemen Van Raam de absolute voorloper in dit specifieke 
marktsegment.  

Foto rechts: Inge Kluivers en Jurgen Stronks (medewerkers Van Raam) fietsen op de duofiets met het certificaat achterin 

Jury: “Jullie hebben deze finaleplek verdiend, omdat jullie het mogelijk maken dat mensen met een 
beperking toch kunnen fietsen en bewegen.” 

Gaat Koningin Máxima een bezoek brengen aan Van Raam in Varsseveld? 
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Op 25 november 2020 wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Doorgaans gebeurt dit 
tijdens een feestelijk evenement, maar vanwege het coronavirus wordt dit nu op andere wijze, 
maar zeker niet minder feestelijk, gedaan. Na de bekendmaking bezoekt normaal gesproken de 
erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting, Hare Majesteit Koningin Máxima, de winnaar.  

Overige finalisten 
De overige finalisten voor de KWI Prijs 2020 in de categorie MKB zijn Anthura en Von Gahlen. In de 
categorie Grootbedrijf zijn dit AWL, CSU Groep B.V. en Dura Vermeer. Als laatste wordt er ook een 
plaquette uitgereikt in de categorie voor Duurzaam Ondernemerschap. De finalisten voor deze 
plaquette zijn Gulpener Bierbrouwerij, P.G. Kuijpers & Zonen en Tony’s Chocolonely. 

Over Van Raam  

Van Raam is fabrikant van unieke aangepaste fietsen. Dit zijn individuele-  en meer persoons 
fietsen voor mensen die niet meer op een gewone fiets kunnen fietsen. De specialisaties van Van 
Raam 
zijn driewielfietsen,  scootmobielfietsen, tandems, duofietsen, rolstoelfietsen, transportfietsen,      
loophulpen en lage instapfietsen ofwel comfortfietsen. Op de meeste van deze aangepaste fietsen 
is unieke Van Raam trapondersteuning mogelijk. De fietsen van Van Raam gaan de hele wereld 
over met de nadruk op vrijwel alle Europese landen en Noord-Amerika.  
 
Van Raam produceert al 110 jaar fietsen, in de afgelopen 35 jaar met de focus op aangepaste 
fietsen. Er wordt niets op voorraad geproduceerd, elke fiets wordt uniek gefabriceerd. De fietsen 
worden geproduceerd in Varsseveld in één van de schoonste en slimste fabrieken van Nederland.  
Met ongeveer 230 werknemers maakt Van Raam Nederlandse kwaliteitsfietsen voor 
volwassenen en kinderen met een beperking die op zoek zijn naar meer veiligheid en stabiliteit 
tijdens het fietsen. 

In het moderne bedrijf hanteert Van Raam een innovatief bedrijfsbeleid en maken ze gebruik van 
innovatieve en moderne technieken. Kwaliteit en duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Van 
Raam. Daarnaast wordt Van Raam als een voorbeeld bedrijf gezien voor Smart industry, Smart 
Working en het samenwerken met bedrijven uit de omgeving en de verbindingen die Van Raam 
maakt met opleidingen van LBO tot en met Universitair niveau. Naast aan aantal Innovatie awards 
heeft Van Raam op al deze gebieden veel onderscheidingen gewonnen. De cultuur van Van Raam 
kenmerkt zich als open, gastvrij en informeel.  

Als fabrikant van aangepaste fietsen heeft Van Raam het streven om zoveel mogelijk mensen 
duurzame en eigentijdse mobiliteit aan te bieden. Dit doen zij voor mensen met een beperking, 
maar ook voor mensen die niet (meer) op een traditionele tweewieler durven of kunnen fietsen. 
Van Raam is van mening dat als mensen met een beperking langer mobiel en zelfstandig kunnen 

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/scootmobiel-fiets/easy-go
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/transportfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/loophulp
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/lage-instapfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/trapondersteuning


 

 
+31 (0)315 – 25 73 70 info@vanraam.com www.vanraam.com 

4 

zijn, ze gelukkiger zijn. Van Raam wil dan ook graag een bijdrage leveren aan de integratie van 
mensen met een beperking in de samenleving, “Let’s all cycle”. 

 

 
Noot voor de redactie: 
 
Koning Willem I Stichting 
De Koning Willem I Stichting reikt sinds 1958 elke twee jaar de Koning Willem I prijs uit aan 
ondernemers in de categorie Grootbedrijf, die de afgelopen jaren durf, daadkracht, 
doorzettingsvermogen, innovatie en een duurzaam en deugdelijk ondernemerschap hebben 
getoond. De bedrijven in het MKB vormen samen een sector waar enorm veel bedrijvigheid en 
ondernemerschap zit. Die ondernemerszin wil de Stichting tonen en uitdragen. Daarom reikt de 
Stichting sinds 2008 de Koning Willem I prijs ook uit in de categorie MKB, aan gerenommeerde 
bedrijven die de motor vormen van de Nederlandse economie. De prijs wordt overhandigd door de 
erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting: Koningin Máxima. De stichting wil met deze 
bedrijven werken aan de volgende doelstellingen: 

• Nadruk leggen op het belang van goed en gezond ondernemen voor de welvaart in 
Nederland 

• De positieve ontwikkelen in de Nederlandse economie onder de aandacht brengen 
• Bedrijven belonen voor het ondernemerschap 
• Het versterken van de contacten tussen bedrijven 
• Het belonen van durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen 
• Het stimuleren van creatief en innovatief ondernemerschap 

 
De Koning Willem I Stichting wordt ondersteunt door het Ministerie van Economische zaken, het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en De Nederlansche Bank. De stichting organiseert en 
faciliteert het deelnameproces, de jurering en de prijsuitreiking door Hare Majesteit Koningin 
Máxima. 
 
Kijk voor meer informatie op de website van de KWI Prijs of klik op de button hieronder. Het is ook 
mogelijk om video’s over de KWI Prijs te bekijken op het YouTube kanaal van de Stichting. 
 
Contactpersoon Van Raam 

Inge Kluivers (afdeling Marketing)  
Tel: 0315- 257 370  
 inge@vanraam.com  
   
 
Beeldmateriaal 

https://www.kw1prijs.nl/
https://www.youtube.com/user/KW1Stichting
mailto:inge@vanraam.com
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Download hier de hoge resolutie foto’s uit dit document:  https://we.tl/t-qt7H0MuHex  
 
Video: Van Raam pitcht voor Koning Willem I prijs: https://youtu.be/kLpt7yuNIpI   
 
Video: directie wordt verrast met nieuws over finaleplaats KW1 prijs: https://youtu.be/Ffi4dFzvN-
o 
 
Video: bekendmaking Van Raam finalist Koning Willem I prijs (Algemeen directeur Koning Willem I 
Stichting en Voorzitter van de bestuurs adviescommissie): https://youtu.be/U-eVPAIdIqY  
 
Meer informatie over keurmerken en prijzen voor Van Raam: https://www.vanraam.com/nl-
nl/over-van-raam/keurmerken  

Bedrijfsfilm: Benieuwd hoe  Van Raam aangepaste fietsen maakt? In de bedrijfsfilm vlieg je 
letterlijk het Van Raam pand binnen en geven we een kijkje in de fabriek. Volg de stalen buis in de 
video en bekijk hoe deze langzaam veranderd in een stuk hedendaagse mobiliteit. 
https://youtu.be/UTeWlWOxBNE  

Hoge resolutiefoto’s van Van Raam fietsen zijn te downloaden via www.vanraam.com/media  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://we.tl/t-qt7H0MuHex
https://youtu.be/kLpt7yuNIpI
https://youtu.be/Ffi4dFzvN-o
https://youtu.be/Ffi4dFzvN-o
https://youtu.be/U-eVPAIdIqY
https://www.vanraam.com/nl-nl/over-van-raam/keurmerken
https://www.vanraam.com/nl-nl/over-van-raam/keurmerken
https://youtu.be/UTeWlWOxBNE
http://www.vanraam.com/media

