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TOP25 
DUTCH 
DESIG 
Een grootse rentree, 
een opvallende 
nieuwe binnenkomer, 
de afvallers en de 
nummer 1. Licht 
glimmend van trots 
presenteren wij de 
EH&I Top 25 Dutch 
Designers 2014. 
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N 
a drie jaar staat de onthulling 
van de EH&I Top 25 Dutch 
Designers stevig op de ont
werpkalender. Wie staat er 
op nr. 1, wie weet zijn positie 

te consolideren en wie kukelt de lijst uit? 
November is de maand waarop de Neder
landse designers- van arrive tot jeune 
premier- hun post bus angstvallig in de 
gaten houden. Geachte lezers, dames en 
heren ontwerpers, het is zover. 

En de nr. 1 is ... 
Studio Job. Studio Job. Studio Job. Excuses 

Kikivan 1 ~OIJ 
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• 

2013: 12 

voor de her haling, maar dat is feitelijk wat 
er aan de hand is. Voor het derde jaar op 
rij hebben Job Smeets en Nynke Tynagel 
hun kamp opgeslagen op het allerhoogste 
puntje van onze lijst. In 2014 bezetten zij 
wederom de eerste plaats van de EH&I 
Top 25 Dutch Designers. En met grote 
overmacht: het verschil met nummer 2, 

Marcel Wanders, is maar liefst 28 pun ten. 
Studio Job scoort dan ook op alle fronten 
hoog. Ze produceren veel, hebben een 
goedgevuld ontwerpportfolio en krijgen 
veel aandacht voor hun werk door exposi
ties en publica ties in binnen- en buiten-

12 13 

land. Dat is een felicitatie waard. 

Nieuwe binnenkomers 
Kiki van Eijk maakt een daverende ren
tree. Stond zij in 2012 nog fier op plaats 16, 

vorig jaar was ze plotseling verdwenen. » 
Dat bleek stilte voor de storm, want dit 
jaar neemt ze revanche op plek 13, de 
hoogste binnenkomer in de Top 25. Haar 
partner in liefde en design, Joost van 
Bleiswijk, duikt voor het eerst in de lijst 
op; de Eindhovense ontwerper bezet 
plaats 22. Naast Kiki van Eijk en Joost van 
Bleiswijk verwierven Minale Maeda (15), 
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Wieki 
Somers 

Pi eke Daphna 

TOP 25 

}oris Laarman stormt door!' 
- Wim Pijbes, directeur Rijksmuseum op de vraag wie volgens 

hem het grootste aanstormende talent van 2014 is 

Minale r·""'~' Rode•lck r To•d . 
Maeda 

Studio Drift 

VanEijk& 
Vander 
Lubbe 

Joost van 

Ted Tjepkema 
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N.B. JORIS LAA RMAN EN DIC K VA N HOFF ONTBREKEN IN DE TOP 25 OMDAT ER ONVOLDOENDE GEGEVENS TER BESCHI KKING WAREN. 

Studio Drift (21), Lex Pott (24) en Frank 
Tjepkema en Robert Bronwasser (25, 
ex aequo) een plek in de Top 25. 

Opvallend is de stormachtige binnen
komst van Minale Maeda, de on twerp
studio van de Italiaan Mario Min ale en 
de Japanse Kuniko Maeda. Werden zij in 
voorgaande jaren nog genoemd als veel
belovend talent, dit jaar nestelen ze zich 
tussen de gevestigde orde op een comfor
tabele plaats 15. Zo snel kan het gaan. 
Maarten Baas en Formafantasma (Simo
ne Farresin en Andrea Trimarchi) spelen 
stuivertje wissel en eindigen respectieve-

De Top 25 in het kort 
Voor selectie komen in aanmerking: 
• lndividuele ontwerpers of duo's 

• Bureaus die vernoemd zijn naar een ontwerper of 

ontwerpduo (dus geen merken of collectieven) 

• De ontwerpers moeten minimaal vijf jaar in 

Nederland verblijven (de Nederlandse 

nationaliteit is geen vereiste) 

• De ontwerpers moeten minimaal een jaar 

afgestudeerd zijn 

• Aile resultaten worden gemeten over het 

afgesloten boekjaar 2013 
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ROCK CHAIR (2003) 
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lijk op plaats 7 en 8. Mocht u zich trou
wens afvragen water 'Dutch' aan deze 
internationale ontwerpers is, dan kunnen 
wij u het kader 'De Top 25 in het kort' 
warm aanbevelen. 

Comeback 
Met dank aan Hella Jongerius (6) zakken 
Bertjan Pot (10), Dirk Vander Kooij (11) en 
Daan Roosegaarde (12) allemaal een 
plaats naar beneden. Jongerius maakt 
namelijk een comeback in de top 10 nadat 
ze vorig jaar op plaats 12 was bel and. 
De reden? Jongerius gooide in 2013- het 
boekjaar van de Top 25- hoge ogen met 
haar projecten voor KLM en de Verenigde 
N a ties. De oplevering genereerde zo vee! 
persaandacht dat ze bijvoorbeeld boven
aan de ranglijst 'publicaties' eindigde (zie 
kader). Daarnaast verdiende Jongerius 
vee! extra pun ten met haar werkzaam
heden als artdirector van Artek, Vitra 
en Danskina. De drie mannen hebben 
het nakijken. 

Frappant is dat er in de hoogste regio
nen van de top 25 weinig beweging zit. 
Jongerius verovert als enige een plekje 
bij de eerste tien, de overige designers 
in de top 10 waren daar vorig jaar ook te 
vinden. De meeste op andere posities 
weliswaar, maar toch. Hier komen de 
voordelen van naamsbekendheid en een 
gevestigde carriere om de hoek kijken. 
Bekende ontwerpers als Scholten & 
Baijings (3), Piet Hein Eek (4) en Richard 
Hutten (5) werken vaker voor een merk, 
hun werk wordt sneller aangekocht door 
muse a en ze worden eerder gevraagd voor 
(solo-)exposities. Dat alles betaalt zich uit 
in klinkende pun ten. En zie daar maar 
eens tussen te komen. 

Totziens? 
Uit de Top 25 verdwenen zijn Piet Boon, 
Jan des Bouvrie, Brand van Egmond, 
Pepe Heykoop en BCXSY. Zij vergaar
den onvoldoende punten om in de lijst 
opgenomen te worden. Maar all is not 
lost, het nieuwste boekjaar- 2014 - is 
bijna afgesloten, er wordt a! weer druk 
geteld, dus wie weet ziet u hun gezichten 
terug in de volgende EH&I Top 25 
Dutch Designers. » 

TOP 25 

'Onze beste ontwerper? 
Piet Hein Eek natuurlijk' 
- Dick Dankers en Cok de Rooy, van The Frozen Fountain 
roemen de vernieuwingsdrang van Piet Hein Eek 

Top 10 beste ontwerpers door EH&I-experts 
Als we aileen de resultaten van het EH&I-expertpanel op een rijtje 
zetten, dan ziet de Top 10 er net even anders uit. 

1 Bertjan Pot 

2 Aldo Bakker 

3 Scholten Baijings 

4 Hella Jongerius 

5 Marcel Wanders 

6 Joris Laarman 

7 Studio Makkink & Bey/Wieki Somers 

8 Piet Hein Eek/ Wieki Somers 

9 Maarten Baas 

10 Christi en Meindertsma/ Daan Roosegaarde 

Wie zijn de EH&I-designexperts 
Vermelding door dit panelleverde de designers punten op. 

Guus Beumer, directeur Het Nieuwe lnstituut 

Kris Callens, hoofd Collecties & Presentat ies, Zuiderzeemuseum 

Saskia Copper en Aad Krol, eigenaren Gal erie Vivid 

Dick Dankers en Cok de Rooy, eigenaren The Frozen Fountain 

Thomas Eyck, uitgever designproducten 

Jeroen Junte, architectuur- en designjournalist voor o.a. FD en Vo lkskrant 

Peter van Kester, designconsultant, kunsthistoricus en journalist 

Annemartine van Kesteren, conservator design Museum Boijmans van Beuningen 

Wim Pijbes, hoofddirecteur Rijksmuseum 

Monique van der Reijden, hoofdredacteur Perscentrum Wonen 

Chris Reinewald, hoofdredacteur Museumvisie 

Arjen Ribbens, chefredacteur NRC Lux 
lngeborg de Roode, conservator lndustr ieel Design, Stedelijk Museum Amsterdam 
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Marcel Wanders 

BIG SHADOW (1998) 

BELL LAMP (2013) 

BALLOON CHAIR (2013) 
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Scholten & Baijings 
TILT-TOP TABLE (2009) 



Piet Hein Eek 
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Publicaties 
De designers krijgen punt en voor vermelding in de Nederlandse 
publicaties Dutch Design Yearbook, NRC, Volkskrant en Eigen 
Huis & Interieur en voor aandacht in de internationale blogs/ 
bladen Dezeen, Domus, Frame, Icon (Eye), The New York Times en 
Wallpaper. Ook een monografie of een catalogus bij een (solo-)ex
positie telt me e. 

Methode EH&I 
De Top 25 Dutch Designers is gebaseerd op het oordeel van ob
jectieve, toetsbare criteria (boekjaar 2013) en het oordeel van het 
panel designexperts. Er zijn zes meetbare criteria; leest u even 
mee? Het ontwerpportfolio, het aantal publicaties, de hoeveel
heid beurspresentaties, de deelname a an exposities, de toege
kende awards en aankopen door muse a en het aantal 
werknemers. 

Aile designers uit de Top 25 van vorig jaar hebben een vragen
lijst over deze criteria ingevuld. Deze gegevens zijn vervolgens 
gecontroleerd met bronnen die we onafhankelijk konden achter
halen (archieven, websites, publicaties, blogberichten). Daar
naast deden we research naar potentiele nieuwkomers die voor 
de Top 25 in aanmerking komen. Deze designers kregen dezelfde 
vragenlijst en oak hun antwoorden werden gecheckt. 

Parallel aan dit onderzoek vroegen we de experts van het 
EH&I-panel wie zij de succesvolste ontwerpers van 2013 vonden. 
Dit panel (zie kader) bestond uit dertien professionals die hun 
sporen in de designwereld ruimschoots hebben verdiend. Dat 
oordeelleverde de designers pun ten op, die gecombineerd zijn 
met de resultaten van de vragenlijsten. Na maanden van re
search, optelsommen en intensieve checkcheck-dubbelcheck
rondes leverde dit uiteindelijk de EH&I Top 25 Dutch Designers 
20140p. 

Ontwerpportfolio 
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De designers krijgen punten voor het aantal ontwerpen, opdrach
ten en projecten. Een antwerp telt mee als het in 2013 gelanceerd of 
afgerond is. En hoewel de ene opdracht prestigieuzer is dan de an
dere- daaraan zou je ook iemands erkenning kunnen afiezen- me
ten we touter de kwantiteit. 

Jongtalent 
We vroegen elke designexpert welke veelbelovende ontwerper (m/ v) 
volgend jaar niet mag ontbreken in de Top 25. 

GuusBeumer 
Peter van Kester 
Jeroen Junte 
WimPijbes 
Chris Reinewald 
Arjan Ribbens 
ThomasEyck 

__, Maaike Fransen 
__, Kirstie van Noort 
__, Mieke Meijer 
- > Joris Laarman (stormt door) 
__, Studio Minale Maeda 
__, Lernert & Sander 
- > Studio Maarten Kolk & 

Guus Kusters 
Annemartine van Kesteren __, Elisa van Joolen (mode) 
Monique van der Reijden __, Mae Engelgeer, Tessa Koot 
CokdeRooy __, Floris Wubben 
KrisCallens __, Paul Heijnen 
Vivid - > Janne Kyttanen 
lngeborg de Roode __, Moyca Gort 

Jong talent door de ontwerpers zelf 
Hier de zeven aanstormende talent en die vaker dan een keer 
werden genoemd door hun ontwerpcollega's. 

Paul Heijnen 3x 
Dirk van der Kooij 3x 
Marjan van Aubel 2x 
De lntuitiefabriek 2x 
Arnout Meijer 2x 
Os&Oos 2x 
Tijmen Smeulders 2x 
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Richard Hutten 



Hella Jongerius 



Maarten Baas 
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De Salone del Mobile in Milaan en Design Miami/Basel zijn de 
belangrijkste beurzen. Daarna volgen Maison & Objet in Parijs 
en IMM Keulen (in boekjaar 2013 was er geen Biiinnale Interieur in 
Kortrijk). Voor het aantal beurspresentaties kregen de designers 
punt en. 

Naast aankopen door muse a zijn ook punt en uitgedeeld voor 
awards en -nominaties. Ook hierbij letten we aileen op kwantiteit, 
of een prijs annex nominatie meer of minder prestigieus is, weegt 
nietmee. 

rJ) 

1- ..... (!) 

::::> 0 z 
<( 

0 ::E 0 
..... 

J: en ~ 
rJ) < 

rJ) <( 
<( Cl 

UJ 0:: <( c!f Cl 1- UJ ::::; 
Q z 0 Cl z z <( z z UJ 

<( LL. <( UJ !::::; 0 <( 1-> c ::E > 0:: 0 c.. 
UJ ::::> 0:: ~ <( J: 

Q 1- 0 0:: <( t.> 
rJ) LL. c ::E rJ) 

Exposities 

rJ) 
rJ) ::::> z 0:: <( rJ) 

UJ ::E 0:: 
UJ (!) 

(!) ::E z 
0:: 

0 Q UJ 
Cl rJ) 

UJ ~ 
<( 
....1 

~ UJ ....1 
UJ 

3: UJ c:: J: 

<( 
0 
UJ 
<( 

::E 
UJ 
....1 
<( 
z 
:E 

Werknemers 

UJ 
0 
0:: 
<( 
<( 
(!) 
UJ 
rJ) 

0 
0 
0:: 
z 

rJ) 
(.') 
z 
..... 
< 

1- Cl 
LL. c!f 
0:: z 
0 UJ 

Q !::::; 
0 0 
::::> J: 

Ill 
Het aantal punten dat is toegekend voor groeps- en solo-exposities 
(nationaal in internationaal). 

Het aantal vaste en freelance medewerkers Levert de designers 
puntenop. 

Smaken verschillen 
Tussen de Top 25 Dutch Designers en 
de uitslag van het panel zitten een paar 
saillante verschillen. Zo komt de nummer 
1, Studio Job, opmerkelijk genoeg niet 
voor in de top 10 van de experts (zie 
kader). Hetzelfde geldt voor Christien 
Meindertsma, die door het panel op plaats 
10 is gezet. Het panel is daarentegen dol 
op Bertjan Pot, die in hun lijst op plek 1 

staat (net als in 2012). 

In de EH&I Top 25 moet Pot het doen 
met plek 10, niet slecht overigens. Een 
overeenkomst is er ook: in beide lijsten 
staan Scholten & Baijings op nummer 3, 
een plek die ze met verve bezethouden 
sinds de allereerste Top 25. Eenzelfde 
vastberadenheid tonen Piet Hein Eek (4) 
en Roderick Vos (17), die op dezelfde 
positie als vorig jaar zijn geeindigd. » 



Formafantasma 
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Joep van Lieshout 
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Meten = weten 
Om het succes van ontwerpers evenwichtig 
te peilen gaan we niet aileen uit van cultu
rele waardering, maar betrekken we oak 
commercieel be lang in het onderzoek. En 
hoewel we streven naar zo vee! mogelijk 
meetbaarheid, zijn we bijvoorbeeld op het 
punt van aantal werknemers deels afhan
kelijk van derden bij het beschikbaar stellen 
van informatie. Door consequent door te 
zoe ken en gegevens van verschillende aard 
tegen elkaar te vergelijken denken we een 
representatieve 'staat van het Dutch De
sign' afte leveren. 

TOP 25 

COMMERCIEEL 
SUCCES 

NOVEMBER 2014 EH&I 

AANTAL FREELANCE MEDEWERKERS 

• ONTWERPPORTFOLIO 

• BEURSPRESENTATIES 

CULTURELE I. 
WAARDERING l · 

MUSEA & AWARDS 

EXPOSITIES 

Puntentelling 
Culturele waardering 
- nominaties in de favorietenlijst van de 
designexperts 
- toegekende awards of nominaties en op
names in muse ale collecties 
- aantal exposities +punt en voor 
solo-exposities 
- aandacht in de pers/publicaties +punt en 
naar gelang het prestige van de titel 

Commercieel succes 
-presentaties op beurzen 
- vertegenwoordiging bij bekende merken op 
beurspresentaties 
- het aantal vaste medewerkers en het aan
tal freelancers dat voor een ontwerper 
werkzaam is 
-portfolio: aantal ontwerpen, opdrachten 
en projecten 

PUBLICATIES 

Uwmening 
Blij met de uitslag ofhet totaal on
eens? Laat het ons wet en op eh-i.nl, 
facebook.comjeigenhuiseninte
rieur en twitter.com/DeDesign
snob (#ehitop25). Wij zijn benieuwd! 
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BertjanPot 

RANDOM LIGHT (1999) 



IN DE HAL STAAT GEBALLT/ 
CLENCH, EEN 360 KILO 
WEGEND WERK VAN FUN 
CEMENT, OAT DOET DEN KEN 
AAN TWEE ELKAAR OVER
LAPPEN DE RIJEN VAN REUS
ACHTIGE TAN DEN. OLIVER 
KRUSE: 'DIT IS NOG MAAR 
EEN STUDIE, HET BEGIN 
VAN EEN NIEUW WERK.' 
AL HET DONKERE EIKEN 
HOUTWERK IN HUIS WERD 
VAN ZIJN AFWERKINGS· 
LAGEN VERLOST EN HEEFT 
NU DE OORSPRONKELIJKE 
HOUTKLEUR. 

/ 

/ 


