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e een vindt het een 
vleeskeuring, de ander 
stuurt nag net geen 
zwaar beveiligde 
Brinks-wagen om de 
door ons gevraagde 
informatie te verstrek

ken. Want nee, geachte lezers en beste 
dames en heren designers, alle roddels 
ten spijt: de EH&I Top 25 Dutch Designers 
-ten burele liefkozend de Lijst der Lijsten 
genoemd- komt niet tot stand door 
nattevingerwerk, kristallen boll en of 
persoonlijke voor- en afkeuren. Er komen 
louter messcherpe criteria, een inmiddels 
beproefde rekenmethode en maanden 
van research aan te pas. Feit is wel dat 
de Top 25 jaarlijks voorveel reuring in de 
designerwereld zorgt. En voor enkele 
scheve ogen. Maar wij nemen niemand 
de maat, wij vieren vol trots dat Dutch 
designers wereldkampioen ontwerpen 
zijn en noemen daarbij met plezier namen 
en rugnummers. 

Skip gerust naar het kader Methodiek 
als u meer over de totstandkoming van 
de Top 25 wilt weten, maar wij kunnen 
ons voorstellen datu op dit moment 

Dit is het EH&I-panel 

TOP 25 53 

'Piet Hein Eek is een heel goede 
technische ontwerper die 
miss chien wel onderschat wordt' 

- Mary Hessing, hoofdredacteur Eigen Huis & 

lnterieur en MTC 

meer benieuwd bent naar de uitslag. 
Komt-ie! 

En de winnaar is ... 
Studio Job. Voor het vierde jaar op rij. Hoe 
doenJob Smeets en Nynke Tynagel dat 
tach? Door telkens consequent hoog te 
scoren opal onze criteria. Studio Job heeft 
een enorm hoge productie, een goedge
vuld opdrachtenportfolio, exposeert over 
de hele wereld en hun ontwerpen zijn ma
teloos populair bij binnen- en buitenland
se media, wat weer voor veel publiciteit 
zorgt. Zo tuimelen de pun ten binnen. 
Zelfs het gerenommeerde EH&I -panel 
(wie dat zijn? zie kader) kon dit jaar niet 
om hen heen en zette Studio Job voor het 
eerst in hun top 10- op nummer 9· Dit 

alles leidt wederom tot de koppositie in 
onze ranglijst. En wat wij zelfleuk vinden: 
ze zijn er nog net zo blij mee als de eerste 
keer in 2012. Proficiat, Job en Nynke! 

Vanzelfsprekend will en wij hun feestje 
niet bederven, maar Job en Nynke moe
ten wel vrezen voor hun positie. De run
ner-up, Marcel Wanders, kruipt gestaag 
naderbij en zit hen inmiddels heel dicht 
op de hielen. Het verschil is slechts 
4luttele punten (vorig jaar 28), dus als de 
boomlange ontwerper zich een beetje 
kwaad maakt, kan hij volgend jaar het 
stokje overnemen. Wanders dankt zijn 
positie overigens me de aan het feit dat hij 
in 2014 het hoogste aantal publica ties 
had, maar vlak ook niet zijn grate aantal 
opdrachten en beurspresentaties uit. » 

Methodiek 
Vermelding door deze experts leverde de designers punt en op. De Top 25 Dutch Designers is gebaseerd op het oordeel van 

objectieve, toetsbare criteria, zoals het afgesloten boekjaar 

2014 en het oordeel van het onafhankelijke EH&I-panel Guus Beumer, directeur Het Nieuwe lnstituut 

Charlotte Bik, directeur Fashion & Product Design Artez 

Kris Callens, directeur Fries Museum en Keramiekmuseum 

Princessehof 

Saskia Copper en Aad Krol, eigenaren Galerie Vivid 

Marianne van Dodewaard, publ icist over design voor NRC en Elsevier 

Thomas Eyck, uitgever designproducten 

Mary Hessing, hoofdredacteur Eigen Huis & lnterieur en MTC 

Edwin Jacobs, directeur Centra a I Museum 

Jeroen Junte, designjournalist voor o.a. Volkskrant en Frame 

Annemartine van Kesteren, conservator design Museum Boijmans 

Van Beuningen 

Toon Lauwen, publicist en designconsultant 

Monique van der Reijden, hoofdredacteur Perscentrum Wonen 

Arjen Ribbens, redacteur kunst NRC 

lngeborg de Roode, conservator lndustrieel Design, Stedelijk 

Museum Amsterdam 

Cok de Rooy, mede-eigenaar The Frozen Fountain 

Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum 

(zie kader). Voor elke Top 25 meten we zes dezelfde criteria: 

ontwerpportfolio, aantal publicaties, hoeveelheid beurs

presentaties, deelname aan exposit ies, toegekende awards 

en aankopen door musea en aantal werknemers. Daarnaast 

hebben aile designers uit de Top 25 van vorig jaar een vra

genlijst over deze criteria ingevuld . Deze gegevens zijn ver

volgens gecontroleerd met behulp va n open bare bronnen 

(archieven, websites, publicaties, blogberichten). 

Ook deden we research naar potentiele nieuwkomers die 

voo r de Top 25 in aanmerking komen. Deze designers kre

gen dezelfde vragenlijst en ook hun antwoorden werden 

gecheckt. Parallel aan dit onderzoek vroegen we de experts 

van het EH &I-panel wie zij de succesvolste ontwerpers van 

2014 vond en . Dit panel bestond uit zeventien professionals 

die hun sporen in de designwere ld ruimschoots hebben 

verd iend. Hun oordeelleverde de designers punten op die, 

gecombineerd met de resultaten va n de vragenlijsten, de 

definitieve EH&I Top 25 Dutch Designers 2015 opleverde. 



Formafantasma 

Job en Nynke zijn nog net zo blij met hun 
koppositie als de eerste keer in 2012 

Joep van Lieshout 
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De designers krijgen punt en voor vermelding in de Nederlandse 
publicaties Dutch Design Yearbook, NRC, de Volkskrant en 
Eigen Huis & Interieur en voor aandacht in de internationale 
blogsj bladen Dezeen, Domus, Frame, Icon (Eye), The New York 
Times en Wallpaper. Oak een monografie of een catalogus bij 
een (solo-)expositie telt me e. 

De designers krijgen punten voor het aantal ontwerpen, 
opdrachten en projecten. Een antwerp telt mee als het in 
2014 gelanceerd of afgerond is. En hoewel de ene opdracht 
prestigieuzer is dan de andere - daaraan zou je oak iemands 
erkenning kunnen aftezen- meten we touter de kwantiteit. 

Verder speelde zich in de bovenste 
regionen van de Top 25 een stoelendans 
af met designers die vorig jaar eveneens 
in de top 10 stonden, zoals Scholten & 
Baijings (4), Piet Hein Eek (5), Maarten 
Baas (6) en Hella Jongerius (7). Op een 
uitzondering na: Studio Makkink & Bey. 
Rianne Makkink en Jurgen Bey rondden 
in boekjaar 2014 vee! projecten af, kregen 
plenty publiciteit en komen zo nieuw bin
nen op nummer 8 (vorigjaar 14). Ook stu
dio Formafantasma verdient een eervolle 
vermelding. Simone Farresin en Andrea 
Trimarchi studeerden in 2009 af aan de 
Design Academie Eindhoven, vestigden 
zich in Amsterdam-N oord en sindsdien 
loopt de internationale designwereld 
weg met hun vernieuwende ontwerpen. 
De N ederlandse pers schrijft niet vaak 
over Formafantasma, de buitenlandse 

pers des te meer en het jonge duo is niet 
weg te slaan uit het expositie- en beurs
circuit. Formafantasma stijgt stevig en 
staat fier op plaats 3 (vorig jaar 8). 

Waan van de dag 
Onder de top 10, daar rommelt het. 
Groot is de invloed van exposities en de 
navenante publiciteit. Zo leidde de ten
toonstelling Co-evolution van Kiki van 
Eijk en Joost van Bleiswijk in het Noord
brabants Museum (2013) tot een overtui
gende notering in de Top 25 van vorig jaar 
(respectievelijk 13 en 22). Nude invloed 
hiervan is weggeebd, betaalt zich dat 
onmiddellijk uit in een lagere ranking. 
Joost van Bleiswijk verdwijnt daardoor 
uit de Top 25 en zijn partner Kiki mag op 
een 25ste plaats de hand schudden van 
nieuwkomer Arnout Meijer. 

Hoogste nieuwkomer in de Top 25 is 
Gijs Bakker (19), die met zijn 73 jaar met
een de oudste designer in de lijst is. De 
gerespecteerde sieradenontwerper en 
medeoprichter van Droog vloog in 2014 
de hele wereld over voor (groeps)exposi
ties in New York, Miami, Sint-Petersburg, 
Praag en Peking en verzamelde zo vol
doende pun ten bij elkaar voor de Top 25. 
Ook de tentoonstelling De show van 
Gijs + Emmy in het Stedelijk Museum 
Amsterdam droeg bij aan zijn notering. 
De jongste nieuwkomer is trouwens de 
27-jarige Arnout Meijer (25). En dankzij de 
entree van Gijs Bakker is er trouwens voor 
het eerst een familieduo in de lijst: zijn 
zoon Aldo, een vaste waarde in de Top 25, 
staat dit jaar op nummer 13. 

Terug van weggeweest is Piet Boon 
(18). De wereldpers kreeg geen genoeg » 
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6 Maarten Baas 
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Beurzen Awards & musea 
De Salone del Mobile in Milaan en Design Miami/Basel zijn de 
belangrijkste beurzen, daarna volgen IMM Keulen, Biifnnale 
Interieur in Kortrijk en Maison & Objet in Parijs. Voor het aantal 
beurspresentaties kregen de designers punt en. 

Naast aankopen door muse a zijn oak punt en uitgedeeld voor 
awards en nominaties. Oak hierbij letten we aileen op kwanti
teit, of een prijs annex nominatie meer of minder prestigieus is, 
weegt niet mee. 

'Met haar onderzoek naar 3D-materiaal doet 
Roos Meerman interessante observaties' 

- Guus Beumer, directeur Het Nieuwe lnstituut 

Top 10 Beste Ontwerpers 
volgens het EH&I-panel 
Als we louter de resultaten van onze 
experts op een rijtje zetten, dan ziet 
de top 10 er net even anders uit: 

Bertjan Pot 

2 Scholten & Baijings 

3 Christien Meindertsma 

4 Hella Jongerius I Wieki Somers 

5 Marcel Wanders 

6 Joris Laarm an 

7 Piet Hein Eek 

8 Piet Boon I Richard Hutten 

9 Stud io Job 

10 Maarten Baas I Aldo Bakker I 
lneke Hans I Lex Pott 

Jong talent, genoemd door 
de Dutch designers uit de 
Top25 
Hier de aanstormende talent en die 
vaker dan een keer werden genoemd 
door de ontwerpers in onze Top 25. 

Tweemaal genoemd Dienke Dekker, Teresa 

van Dongen, Raw Color (Christoph Brach en 

Daniera ter Haar) 

Eenmaal genoemd Reinier Bosch, Casper 

Braat, Daniel de Bruin, Ka -Lai Chan, Lilian 

van Daal, Florian van Dalen, Tom Frencken, 

Roos Gomperts, Jeroen van de Gruiter, 

House of Thol (Jana Flohr en Thomas 

Linssen), Laura Klinkenberg , Jules van den 

Langenberg, Gabriel Anne Mah ler, Arnout 

Meijer, Frederik Molenschot, Kirstie va n 

Noort, Os & Oos (Sophie Mensen en Oskar 

Peet), Ea Polman, Lex Pott, Bili Regev, 

Rutger de Regt, Stefan Siepermann, Boyan 

Slat, Tijmen Smeulders, Studio WM (Wendy 

Legro en Maarten Collignon), Rick Tegelaar, 

Yuri Veerman, Jeroen Wand, Carolina Wilcke 

Jong talent volgens het 
EH&I-panel 
We vroegen iedere expert welke veelbelo
vende ontwerper (m/v) volgend jaar niet 
mag ontbreken in de Top 25. 

Guus Beumer > Roos Meerman 

Charlotte Bik > Roos Meerman 

Kris Callens > Alissa+ Nienke 

Saskia Copper en Aad Krol > Arnout Meijer 

Thomas Eyck > Jules va n den Langenberg 

Mary Hessing > Sabine Marcelis 

Edwin Jacobs > Mianne de Vries 

Jeroen Junte > Lex Pott 

Annemartine van Kesteren > Hozan 

Zangana 

Toon Lauwen > Paula Arntzen 

Monique van der Reijden > BCXSY 

Arjen Ribbens >Studio Rens 

lngeborg de Roode > Pieter-Jan Pieters 

Cok de Rooy > Teresa van Dongen 

Stephan Warnik > Jelle Mastenbroek 



9 Joep van Lieshout 
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10 Richard Hutten 
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• AANTAL KEER GENOEMD DOOR PANEL 

CO MMERCIEEL 
SUCCES 

CULTURELE I. 
WAARDERING l · 
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AANTAL MEDEWERKERS 
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BEURSPRESENTATIES 
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PUBLICATIES 
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Puntentelling 
Artistiek succes 
> nominaties in de favorietenlijst van het 

EH&I-panel 
> toegekende awards of nominaties en 

opnames in museale collecties 
> aantal exposities +punt en voor 

(solo-)exposities 
> aandacht in de persjpublicaties +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 free lancers dat voor een ontwerper 
werkzaam is 

>portfolio: aantal ontwerpen, opdrachten 
en projecten 

Meten = weten 
Om het succes van de Dutch designers 
evenwichtig te peilen gaan we niet aileen uit 
van artistieke waardering, maar betrekken 
we oak commercieel succes in het onder
zoek. Door consequent te onderzoeken en 
gegevens van verschillende aard met elkaar 
te vergelijken is de redactie in staat een 
representatieve Top 25 afte leveren. 

Uwmening 
Eens of oneens met de uitslag? 
Twitter mee met #ehitop25. En vol
gend jaar verschijnt er natuurlijk 
weer een nieuwe EH&I Top 25 Dutch 
Designers. Wij zijn a! vast druk aan 
het turven ... Tot volgend jaar! 

'Wieki Somers zet alledaagse 
dingen in een nieuw perspectief' 

- Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum 



SOFA SHIV A JR-3990 I DESIGN: JEAN-PIERRE AU DESERT WWW.JORLCOM 

JORI KOMT MET WELZIJN UIT DE HOEK. 
3a voor een JORI-hoeksalon in een lederen of stoffen bekleding. Dankzij hun sublieme design en uitmuntende zitcomfort bieden 
Tloderne JORI-zithoeken een grensverleggende welzijnservaring. Koop tot 31 december 2015 een Sienna- Tigra- of Shiva-sofa en 
)ntvang JORI-accessoires ter waarde van 10% van de aankoopprijs. 



ATAf 
we love ct 

"Met ATAG keukenapparatuur 

wordt iedereen een chef-ko~~ 
Caspar Burgi 
1V chef-kok 

Voor meer informatie bezoek een van de ATAG Cooklshop dealers of ga naar atag.nl: 
Avenhom, Kramer Keukenstudio - Breda, Kookzaak - Culemborg, Middelkoop Culemborg - Deume, Keukencentrum Berkers 

Dordrecht, Belmar - Goes, Budget Kookwereld Goes - Hoogeveen, Otten Keukens en Sanitair - Hoom, EP: Beerepoot -Lelmulden, Bloksma Keukens 

Maassluls, Keukenstudio Maassluis - Meerkerk, Keukencentrum Midden Nederland - Mlddelhamis, Tieleman Keukens - Mijdrecht, lntermat Mijdrecht 

Nuenen, Erbee Keukens - Rotterdam, Asto Keukens, Habitas Rotterdam - Sliedrecht, Keukenhof Sliedrecht - St. Annaland, Ardi Keukens 

Wljk en Aalburg, Diepeveen Keukens - Wouw, Keuken- en Sanitaircentrum Schuurbiers - Zaandam, Keukenloods - Zelhem, Scheffer Keukens 
Gl 
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