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Prijsuitreiking
Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken:
mooi resultaat voor Hemel-Bed, een transparant bedrijf voor schoonheid en troost
De Transparantiebenchmark van het Ministerie van EZ is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar
de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen.
Dit jaar heeft de uitreiking als thema: 'Integrated reporting: van transparantie naar relevantie'.
Voor grote bedrijven is het verslag verplicht, voor het MKB is de deelname vrijwillig.
Hemel-Bed deed als ZZP-bedrijf vrijwillig mee en heeft een score van 116 punten gekregen op een
maximum van 200.
Om een idee te geven: Philips was met 198 punten de winnaar. Koninklijke Grolsch NV ontving 123
punten, PricewaterhouseCoopers 122, Hemel-Bed 116, Ikea 94, TU Delft 92, Nyenrode 79 en
Maastricht UMC+ sloot de rij van de 200 meest transparante bedrijven met 56 punten.
Op de totaallijst van verplichte en vrijwillige deelnemers staat Hemel-Bed op nummer 117 en laat
daarmee 83 bedrijven achter zich. Binnen de categorie vrijwillige deelname deden 15 bedrijven
mee en is Hemel-Bed als 4e geëindigd.

Wat is Hemel-Bed?
Het MVO-bedrijf Hemel-Bed is in 2011 ontstaan vanuit de vraag van Lucy Verbeek - moeder van
ontwerper Madelon Revermann - om haar uitvaartkist te ontwerpen. Madelon creëerde een
mooie, toegankelijk uitziende uitvaartkist; een eerbetoon voor het leven, het lichaam en de ziel
van de overledene. Binnenin het Hemel-Bed ligt een zachte matras, een kussen en een dekbed.
Natuurlijk alles eco en fairtrade. Schoonheid troost.
Hemel-Bed is er in 7 maten, voor volwassenen en kinderen. Voor een prematuur kindje is er een
heel klein Hemel-Bedje, gemaakt van schapenwol. Dat is zacht en toch stevig, zodat je het kindje
dicht tegen je aan kunt houden.

Hemel-Bed Missie
De missie van Hemel-Bed is 1: Schoonheid en troost bieden met ecologische producten voor de
uitvaart en herdenken, 2: Werk delen (tussen een fabriek in Slowakije en een Nederlandse sociale
werkplaats) en 3: Winst delen.

MVO en Planet
Eerste deel van de missie: Schoonheid en troost bieden met ecologische producten.
Hemel-Bedden worden gemaakt van A-kwaliteit massief populierenhout; een snelgroeiende
Europese boomsoort. De halffabrikaten van hout komen uit Slowakije.
De hoezen voor de binnenkant zijn van ecologische fairtrade katoen (GOTS-gecertificeerd) en de
vulling is schone kapok.
De handgrepen zijn van plantaardig gelooid leer.
Voor bescherming tijdens vervoer gebruikt Madelon herbruikbare hoezen van dikke molton.

MVO en People
Tweede deel van de missie: Werk delen.
De productie van Hemel-Bedden vindt plaats in Slowakije (houten halffabrikaten) en in
Nederland. Medewerkers van de sociale werkplaats in Amersfoort assembleren de 28 houten
onderdelen - met uitsluitend houtverbindingen - tot een Hemel-Bed.
Weer anderen naaien en vullen hoezen voor de binnenkant.
Een uitvaartondernemer vervoert het Hemel-Bed naar particulieren en uitvaartondernemers.

Hemel-Bed en Profit: All Benefit Circle
Derde deel van de missie: Winst delen.
Van de toekomstige opbrengsten (profit) creëert Madelon Revermann een 'All Benefit Circle' voor
het ondersteunen en opzetten van ouderenzorg in Slowakije, het land dat de houten
halffabrikaten voor het Hemel-Bed maakt.

Internet
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=nkg4y-IZ7FY
http://youtu.be/kp_Kk1Tx09g
http://youtu.be/odPm8FAH4rE
http://www.youtube.com/watch?v=-fVxihq_MR8
website: http://www.hemel-bed.nl
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Designprijzen en nominaties van ontwerper Madelon Revermann:
• European Design Competition voor lamp 'Cocon'
• Nominatie European Design Competition voor (communicatie-) lamp 'Chrysalis'
• Nominatie Nederlandse NSVV Licht Award voor (communicatie-) lamp 'Chrysalis'
• Aluminium Design Award voor wand- en presentatiesysteem 'Curlink'
• KITTZ Innovatieprijs voor dekbedhoezen 'Folio' en 'Envelop'
• Nederlandse NSVV Licht Award voor lampencollectie 'Tulip'
• Mart Stam Prijs; eervolle vermelding voor rvs bank uit de collectie 'Kniklijn'
• Nominatie Gemaakt In Amersfoort Trofee voor Hemel-Bed en Groene Grafmonumenten
• Nominatie VTU Innovatie & Inspriratieprijs (uitvaartbranche) voor Hemel-Bed en
Groene Grafmonumenten.

