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Artis, BAM Civiel en Desso finalisten Best Client Award
EINDHOVEN, 16 september 2014 – Stadspark Artis, bouwonderneming Bam
Civiel Zuidwest en Noordwest en tapijtproducent Desso zijn genomineerd voor
de Best Client Award 2014. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 18
oktober tijdens Dutch Design Week in Eindhoven.
Best Client Award
Met de Best Client Award toont en beloont Dutch Design Awards goed
opdrachtgeverschap in relatie tot design. Belangrijke beoordelingscriteria zijn
professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. De prijs (voorheen: Beste
Opdrachtgever Award) werd eerder uitgereikt aan Heijmans (2013), Suzanne
Oxenaar en Otto Nan (2012) en Ahrend (2011).
Procedure
De drie nominaties werden toegekend door een onafhankelijke selectiecommissie
van professionals uit het werkveld. Deze bestaat dit jaar uit Pieter Aarts (Design
Management Netwerk), Rita van Hattem (BNO), Luuk Ros (Adfo Group), Roel
Stavorinus (Metroel), Ester Donders en Gerard Streng (beiden Heijmans). Het zestal
wijst ook de winnaar aan. Meer over de finalisten en hun bijzondere projecten valt te
lezen in de bijlage.
Dutch Design Awards
Dutch Design Awards zijn internationaal gerenommeerde prijzen voor het beste
ontwerp van Nederland. De prijsuitreiking, een tentoonstelling met het werk van alle
finalisten tijdens Dutch Design Week en de uitgave van het Dutch Design Jaarboek
(in samenwerking met nai010 uitgevers) vormen samen een platform voor Dutch
design in de volle breedte. Kijk voor meer informatie op www.dutchdesignawards.nl
_____
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie, beeldmateriaal en overige persaanvragen contact op
met Dutch Design Awards (DDA): Lisa Hardon, 040-296 11 50,
pr@dutchdesignawards.nl.
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BIJLAGE: BEST CLIENT AWARD 2014
Natura Artis Magistra
Natura Artis Magistra (kortweg: Artis) laat mensen, dieren en planten, kunst en
erfgoed samenkomen in hartje Amsterdam. Artis vernieuwt haar vormgeving op
verschillende vlakken en gaat daartoe samenwerkingen aan met
(landschaps)architecten, ontwerpers en kunstenaars, waaronder VanLennep
(huisstijl), Mijksenaar (bewegwijzering), Fabrique (website) en Dawn (‘Vergeten
dieren’-campagne).
Selectiecommissie: Artis is op alle vlakken van design (van huisstijl en
bewegwijzering tot merchandise en nieuwe paviljoens) op zoek naar de hoogst
haalbare kwaliteit. De commissie prijst de keuze om te werken met een groep
externe adviseurs die de organisatie structureel bijstaat in haar beslissingen. De
resultaten zijn indrukwekkend.
BAM Civiel Zuidwest en Noordwest
Bam Civiel, onderdeel van bouw- en vastgoedconcern Koninklijke BAM Groep nv, is
gespecialiseerd in infrastructurele projecten. Het bedrijf voert grote opdrachten uit op
locaties die bepalend zijn voor het stadsgezicht, waaronder Amsterdam-Zuid en
Station Den Haag Centraal. BAM Civiel werkt samen met ontwerpers om tot
vernieuwende oplossingen te komen en de overlast van bouwwerkzaamheden te
beperken.
Selectiecommissie: BAM Civiel voert grote projecten uit in omgevingen waar veel
mensen wonen en/of werken. Het bedrijf geeft er blijk van zich te kunnen verplaatsen
in de ervaring van de gebruiker van de ruimte. De werkwijze van het bedrijf, dat
design zowel creatief als strategisch weet in te zetten als integraal onderdeel van het
projectmanagement, verdient navolging.
Desso
Het in Waalwijk gevestigde Desso is producent van hoogwaardig tapijt. Het bedrijf
opereert in meer dan honderd landen en wil marktleider zijn op het gebied van
milieuvriendelijke en vloerproducten. Om dit te bereiken werden functionaliteit, design
en de zogenaamde ‘cradle-to-cradle’-benadering belangrijke pijlers van de
bedrijfsvoering.
Selectiecommissie: Desso maakte de afgelopen jaren de overstap van een ‘normale’
tapijtproducent naar een bedrijf dat zijn producten op onderscheidende en
aantrekkelijke wijze weet te positioneren met behulp van design. Sterke voorbeelden
zijn onder meer de projecten met Hella Jongerius, rENs en Viktor&Rolf.

