
                                Departement  NW-Veluwe en Flevoland 

 
1e VOORDRACHT NOMINATIE KANDIDAAT LINNAEUS ONDERSCHEIDING 

2017 
Inleveren voor 15 september 2017 

 

 Gegevens indiener: 

 Naam: 

 Adres: 

 Woonplaats: 

 Telefoon: 

 Email: 

 

Gegevens genomineerde: 

Bedrijfsnaam: 

Naam eigenaar/directeur: 

Telefoon/email: 

Locatie hoofdvestiging: 

Vestigingsgegevens: 
 
 

Oprichtingsdatum: 

Aantal personeelsleden: 

Omschrijving bedrijfsactiviteiten/kernactiviteit: 
 
 

Toelichting op voordracht: 
Waarom onderscheidt de ondernemer zich op één of meerdere van de volgende punten: 

• (Lokale) sociale en maatschappelijke betrokkenheid 

• (Bestuursfuncties) lokaal en/of binnen eigen branche 

• Doorzettingsvermogen / creativiteit 

• Onderscheidend vermogen 

• Positief personeelsbeleid 

• MVO en People, Planet, Profit 

• Ambassadeurschap/voorbeeldfunctie 

• Diamant 
 

 
 
De nominatie moet voldoen aan onderstaande punten: 
- is een ondernemer of organisatie/instelling; 
- komt uit regio NW-Veluwe of Flevoland; 
- is aantoonbaar sociaal-maatschappelijk betrokken; 
- voert een uitstekend ondernemersbeleid; 
- is bij voorkeur minimaal 3 jaar in de gemeente in de regio NW-Veluwe en Flevoland  
  gevestigd; 
- past als bedrijf binnen de doelstelling van De Maatschappij 

Bijzondere prestaties van genomineerde: 
Denk hierbij aan; gewonnen prijzen, in moeilijke omstandigheden overeind gebleven, milieubeleid, inzet omgeving 
etc. 
 
 

Eventuele referenties die ingewonnen kunnen worden over de genomineerde: 
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                                Departement NW-Veluwe en Flevoland 

 
2e VOORDRACHT NOMINATIE KANDIDAAT LINNAEUS ONDERSCHEIDING 

2017 
Inleveren voor 15 september 2017 

 

 Gegevens indiener: 

 Naam: 

 Adres: 

 Woonplaats: 

 Telefoon: 

 Email: 

 

Gegevens genomineerde: 

Bedrijfsnaam: 

Naam eigenaar/directeur: 

Telefoon/email: 

Locatie hoofdvestiging: 

Vestigingsgegevens: 
 
 

Oprichtingsdatum: 

Aantal personeelsleden: 

Omschrijving bedrijfsactiviteiten/kernactiviteit: 
 
 
 
 

Toelichting op voordracht: 
Waarom onderscheidt de ondernemer zich op één of meerdere van de volgende punten: 

• (Lokale) sociale en maatschappelijke betrokkenheid 

• (Bestuursfuncties) lokaal en/of binnen eigen branche 

• Doorzettingsvermogen / creativiteit 

• Onderscheidend vermogen 

• Positief personeelsbeleid 

• MVO en People, Planet, Profit 

• Ambassadeurschap/voorbeeldfunctie 

• Diamant 
 
 

Bijzondere prestaties van genomineerde: 
Denk hierbij aan; gewonnen prijzen, in moeilijke omstandigheden overeind gebleven, milieubeleid, inzet omgeving 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuele referenties die ingewonnen kunnen worden over de genomineerde: 
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3e VOORDRACHT NOMINATIE KANDIDAAT LINNAEUS ONDERSCHEIDING 

2017 
Inleveren voor 15 september 2017 

 

 Gegevens indiener: 

 Naam: 

 Adres: 

 Woonplaats: 

 Telefoon: 

 Email: 

 

Gegevens genomineerde: 

Bedrijfsnaam: 

Naam eigenaar/directeur: 

Telefoon/email: 

Locatie hoofdvestiging: 

Vestigingsgegevens: 
 
 

Oprichtingsdatum: 

Aantal personeelsleden: 

Omschrijving bedrijfsactiviteiten/kernactiviteit: 
 
 

Toelichting op voordracht: 
Waarom onderscheidt de ondernemer zich op één of meerdere van de volgende punten: 

• (Lokale) sociale en maatschappelijke betrokkenheid 

• (Bestuursfuncties) lokaal en/of binnen eigen branche 

• Doorzettingsvermogen / creativiteit 

• Onderscheidend vermogen 

• Positief personeelsbeleid 

• MVO en People, Planet, Profit 

• Ambassadeurschap/voorbeeldfunctie 

• Diamant 
 
 

Bijzondere prestaties van genomineerde: 
Denk hierbij aan; gewonnen prijzen, in moeilijke omstandigheden overeind gebleven, milieubeleid, inzet omgeving 
etc. 
 
 

Eventuele referenties die ingewonnen kunnen worden over de genomineerde: 
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