
 
Cradle to Cradle Products Innovator Award voor Ecover 

 

NEW YORK , 14 november 2014 - Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute organiseerde hun 

allereerste tweedaagse symposium en Product Innovation Celebration event op 13 & 14 november. Dit jaar 

huldigde het Instituut de voorlopers in de circulaire economie met zijn Cradle to Cradle Products Innovator 

Award, Cradle to Cradle Systems Innovator Award en Cradle to Cradle Leaders Award. 

 

Ecover werd bekroond met de Cradle to Cradle Products Innovator Award. Deze award erkent drie organisaties 

die revolutionair zijn op vlak van closed-loop en Cradle to Cradle product design. Naast Ecover werden ook 

Royal Mosa en Trigema bekroond. 

 

Ecover werd uit 100 bedrijven verkozen, omdat het innovatie doorvoert zowel in het design, productieproces 

als in de supply chain van de producten. Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute stelt: “We hadden 

een jury die, na het lezen van de innovatie-verhalen, bedrijven uitkoos die een leider zijn in innovatie over vijf 

categorieën heen. Ecover blinkt voornamelijk uit in de categorieën ‘Material Health’ en ‘Reuse Strategies’.  

 

Ecover is trots om deze award te mogen ontvangen als bedrijf. “Het onderstreept ons werk als een pionier in de 

ontwikkeling van krachtige, ecologische schoonmaakproducten en erkent het innovatieniveau van onze 

professionele schoonmaak-producten, waarvoor we als eerste een Cradle to Cradle-certificering mochten 

ontvangen ”. Op dit moment heeft Ecover een gamma van professionele reinigingsmiddelen waarvan 10 de 

Cradle to Cralde Certified
TM 

Gold level behaalden. 

 
 

Over Ecover (www.ecover-professional.com / www.ecover.com) 

 

Ecover is een van de grootste producenten van ecologische was- en reinigingsmiddelen in Europa. Ecover heeft 

zijn hoofdvestiging in Malle en de producten zijn beschikbaar in meer dan 45 landen. Met meer dan 35 jaar 

ervaring in onderzoek en ontwikkeling, produceert Ecover was- en reinigingsmiddelen op basis van 

plantaardige grondstoffen en mineralen, die de beste resultaten leveren aan een eerlijke prijs. Naast het 

consumentengamma biedt Ecover ook professionele schoonmaakproducten aan, die voldoen aan de 

uitdagingen van de industriële en professionele omgeving. Ecover voldoet aan de extern gecontroleerde ISO 

14001 milieunorm. Time Magazine en United Nations Environment Programme (UNEP) kenden Ecover in het 

verleden diverse awards toe.  



Over Cradle to Cradle products Innovation Institute (http://www.c2ccertified.org/) 

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute is een non- profit organisatie - die als missie heeft  om het 

maken van dingen te transformeren in een positieve kracht voor mensen , de economie , en de planeet . Zij 

organiseren het Cradle to Cradle Certified Product Program. Dit is een systeem om producten te beoordelen en 

voortdurend te verbeteren op basis van vijf categorieën: ‘material health’, ‘material reuse’, ‘renewable energy’, 

‘water stewardship’ en ‘social fairness’. Het instituut is gevestigd in San Francisco , Californië met satelliet- 

kantoren in Amsterdam , NL , Venlo , NL en Raleigh , NC . 

Over Cradle to Cradle Innovation award ( http://www.innovationcelebration.org/ ) 

Innovator Awards worden uitgereikt aan bedrijven waarvan gecertificeerde producten een doorbraak in het 

design, de supply chain en het productieproces genereren  en aan bedrijven die nieuwe 

consumentenproducten op de markt brengen die toonaangevend zijn voor Cradle to Cradle. De Cradle to 

Cradle Products Innovator Award bekroont drie organisaties die revolutionair zijn op vlak van closed-loop en 

Cradle to Cradle product design. Naast Ecover werden ook Royal Mosa en Trigema bekroond.  


