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IJzig cool

I

n deze uitgave lees je alles over de Coolest Dutch
Brands competitie 2019. Na een uitgestelde finale in
maart, bleek het gelivestreamde event dat FONK op 14
oktober heeft georganiseerd (met dank aan The Valley
voor het ter beschikking stellen van hun super fijne
kantoor) een schot in de roos. Met name de breakout
rooms werden door Vak- en Publieksjury enthousiast
ontvangen. Het gaf deze finale nèt dat beetje extra
waardoor iedereen het gevoel had onderdeel te zijn van
een event dat ertoe doet.
Onder leiding van voorzitter Kees-Jan Rozestraten haalden
finalisten The Flower Farm, Seepje en Van Moof echt alles
uit de kast om de inmiddels bekende magnum van
porselein (ontwerp Robert Bronwasser) in de wacht te
slepen. Het design dat iedere jaargang uniek maakt, kwam
dit jaar van Studio Piraat (lees de making of verderop in
deze uitgave).
Uiteindelijk bleek VanMoof de beste kaarten in handen te
hebben om de titel Coolest Dutch Brand 2019 en daarmee

de Coolest Dutch Brand Award 2019 in de wacht te slepen.
VanMoof is een prachtig Nederlands merk dat inmiddels
aan een wereldwijde opmars is begonnen. VanMoof doet
net als de eerdere winnaars De Vegetarische Slager (editie
2018) en Naturalis (editie 2017) deze competitie en de
vakkundige jury van strategen en creatieven alle eer aan.
Ondertussen kijken wij op de redactie alweer uit naar de
nieuwe competitie van 2020. As we speak stellen we de
Vakjury Coolest Dutch Brands 2020 samen om die in
november (zonder juryborrrel helaas) bekend te maken.
Voor nu: geniet van deze ijzig coole uitgave waarin onder
meer VanMoof, Seepje en The Flower Farm hun case nog
een keer uit de doeken doen en waarin De Vegetarische
Slager en Naturalis tips voor toekomstige cool brands
delen.
Nicolette Hulsebos
nicolette@fonkonline.nl

powering creative people
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EARTH Water

Calvé

Hertog Jan

Finale Coolest Dutch Brands 2019: wat eraan vooraf ging

Coolest Dutch Brands in een notendop
Een half jaar later dan gepland vond op 14 oktober 2020 de finale plaats van
Coolest Dutch Brands 2019. VanMoof, Seepje en The Flower Farm streden in
een gelivestreamde finale vanuit de studio-voor-een-avond bij The Valley in
Amsterdam. Dit is wat er aan de finale vooraf ging.

D

oor de bijzondere omstandigheden en het
langdurige wachten op het uur U dat
oorspronkelijk gepland stond voor maart 2020,
was de finale dit jaar voor alle betrokkenen misschien
nog wel spannender en exclusiever dan anders. Op de
pagina’s hierna de interviews met de Finalisten en de
Winnaar Coolest Dutch Brands 2019, het verhaal van
de making of door Studio Piraat, een fotoreportage van
deze bijzondere finale en een terugblik met de
winnaars van de Coolest Dutch Brands Awards 2017
(Naturalis) en 2018 (De Vegetarische Slager).

sustainable brands
Maar hoe zit het ook alweer met die Coolest Dutch
Brands en hoe kun je als marketeer of brandowner de
Coolest Dutch Brand Award in de wacht slepen?

De spelregels in een notendop:
De redactie van FONK selecteert ieder jaar twaalf van
origine Nederlandse merken die in aanmerking komen
voor de titel Coolest Dutch Brand van het Jaar. De
genomineerde merken voeren, elk op hun eigen
manier, sustainability hoog in het vaandel. Ze zijn in
het jaar van hun nominatie positief zichtbaar in de
media vanwege hun (vernieuwende) product of
dienstverlening en weten door intelligente marketing
aantoonbaar een breed publiek aan zich te binden.
Iedere genomineerde presenteert zich, vanaf de editie
van 2020, met een verhaal in FONK magazine en met
een challenger vlog op fonkonline.

drie juryrondes
Nadat de twaalf nominaties in FONK magazine zijn
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Gebrouwen door Vrouwen

HAK

Plastic Whale

The Flowerfarm

i-did

gepubliceerd, krijgen de twaalf merken een aantal
vragen voorgelegd die zij schriftelijk beantwoorden.
Daarna buigt een ruim veertigkoppige vakjury van
creatives en strategen zich (met vijf criteria als
leidraad) in drie juryrondes over de genomineerde
merken. In de laatste juryronde wordt de vakjury
aangevuld met een publieksjury.
Als de twaalf merken bekend zijn, ontvangt de
vakjury een jurymap waarbij per genomineerd merk
alle relevante info over de twaalf cases is opgenomen
(interviews uit FONK, vlog fonkonline, schriftelijke
verantwoording op vijf criteria en relevant beeld- en/
of filmmateriaal van de genomineerde merken).
Juryformulieren met vijf criteria bieden de jury
houvast in de eerste stemmingsronde. De
schriftelijke beoordeling vindt plaats op basis van
schoolcijfers (1-10).

zes live pitches
In de eerste schriftelijke juryronde worden zes
merken geselecteerd die hun case live zullen gaan
pitchen bij de jury.

en omzet gegroeid (cijfers niet per se noodzakelijk, wel
percentages) ten opzichte van het voorgaande jaar?
De zes genomineerde merken krijgen elk twintig
minuten (voor presentatie en vragenronde) om hun
merk bij de jury te pitchen voor een finaleplaats. De
juryleden bepalen in het tweede deel van de live
juryronde in een discussieronde welke drie merken
naar de finale gaan.

finale & powertalks
De finale vindt (normaal gesproken) jaarlijks in maart
plaats. De vakjury, aangevuld met een publieksjury,
en de drie genomineerde merken komen dan bijeen
om de uiteindelijke winnaar te kiezen. De drie
nomineerde merken presenteren zich in een finale
powertalk, waarna publiek en jury stemmen welk
merk volgens hen de titel Coolest Dutch Brand van
het Jaar verdient. Indien de stemmen staken, geeft de
stem van de vakjury de doorslag.
lees verder op pagina 29

De criteria:
1.
2.
3.
4.

Hoe veerkrachtig is het merk?
Hoe vernieuwend is de marketingstrategie?
Hoe innovatief is het merk?
H oe intelligent worden (nieuwe) marketing
communicatiemiddelen ingezet?
5. Resultaten:
	a. Is er sprake van een waarneembare
verschuiving in merkvoorkeur ten opzichte van
het voorgaande jaar?
b. Is het merk het afgelopen jaar in marktaandeel

12 genomineerden 2019
De Coolest Dutch Brands genomineerden in de
2019-serie waren: Gebrouwen door Vrouwen,
EARTH Water, Bart's, VanMoof, Hertog Jan,
Seepje, Myomy, HAK, The Flower Farm, Calvé
pindakaas, i-did en Plastic Whale.

27

tekst: Nicolette Hulsebos coolest dutch brands 2019 nº 297

Vakjury Coolest Dutch Brands 2019
De vakjury van 2019 werd gevormd door: KeesJan Rozestraten (voorzitter), Nicolette Hulsebos
(hoofdredacteur FONK) Arco Bregman, Astrid Prummel
(Out in the Open), Daantje Dammers (Natwerk),
Darja Scheffers (PuurPXL), Dick van der Lecq (DDB
Unlimited), Diederik Chevalier (Somention), Frieda
Ulsamer de Waard (2Basics), Gesina Roters (Day),
Gijsbrecht Vijn (Lemon Scented Tea), Guy Lokhoff
(Hammerfest), Hans Maltha (Burst), Ilja Willifer (redactie
FONK magazine), Jenny Elissen (The Interdependent),
Jeroen van Eck (Joe Public), Joost van Gorsel (0to9),

Jorik Tilstra (TDE), Karina Buitenhuis (Eigen Fabrikaat),
Maira Evers (The Gardeners), Marcel van Zwieten
(Dotcontrol), Martijn Arts (Total Design), Merlijn van
Vliet (Kokoro), Mike Dijkstra Taurel (Globrands), Mike
Hendrixen (Vertigo 6), Pascal Aandewiel, Patritia
Pahladsingh (TBWA\Neboko), Paul Kroef (ARA), Philip
Kok (The Valley), Piet-Hein Smit (XXS), Rens Plandsoen
(GoodbyeHello), Rob Benjamens (B&BA), Robbert
van Loon ( Bureau Basket), Robert Volten (Voodoo
Amsterdam), Ron van Loenen (Ruwer), Ronen Wolf
(5PM), Seema Sharma (Edelman Amsterdam), Stef de
Jong (Likefriends), Stephan Kast (Megawatt).
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Making of: Coolest Dutch Brand Award 2019

De perfectie zit in het detail
Op 14 oktober werd na de finale waarin Vakjury en Publieksjury hun stem
hadden laten gelden, de unieke Coolest Dutch Brand Award 2019 uitgereikt aan
VanMoof. Uniek, omdat iedere jaargang van de award een eigen design heeft. Het
oorspronkelijke ontwerp van de magnum van porselein is van de hand van Robert
Bronwasser, maar voor het decor van de goudgekroonde fles tekent ieder jaar een
ander ontwerpbureau. Studio Piraat tekende voor het ontwerp van de 2019-editie.
We vroegen Jasper de Vink de rationale bij het subtiele 2019-ontwerp toe te lichten.

Coolest Dutch Brands – making of 2020 nº 297

V

oor de 2019-editie van Coolest Dutch Brands
heeft de redactie van FONK magazine in de loop
van het jaar wederom twaalf sustainable brands
van Nederlandse origine geselecteerd. Bijkomend
criterium voor de 2019-nominaties was dat de merken
craft als gemeenschappelijk vertrekpunt in het
merk-DNA moesten hebben. Jasper de Vink: ‘Met de
briefing craft is Studio Piraat aan de slag gegaan om
de award van Robert Bronwasser vorm te geven. Het
selecte gezelschap genomineerden heeft volgens de
redactie bovendien lef getoond en daadwerkelijk
(maatschappelijke) verandering bewerkstelligd.
Craft is de creatie van een product of dienst, waarbij
in het proces echt waarde wordt toegevoegd door
aandacht, skills en expertise. Al de genomineerden
hebben met hun team uren/dagen/maanden/jarenlang
gewerkt om elk detail van hun werk perfect te krijgen.
Dat is echter niet zichtbaar als het product in het
schap ligt.

De award is een ode aan alle bloed, zweet & tranen
die zijn gevloeid bij de craft van het product of dienst.
Alle fasen van idee, creatie naar realisatie zijn in het
ontwerp van de award vertegenwoordigd.’

tijd en moeite zichtbaar maken
‘Ieder product begint start met een lang proces van
brainstormen, schetsen en verbeteren.’, vervolgt De
Vink. ‘Alle plannen en beta-versies blijven voor het
publiek verborgen - wat je ziet is alleen het
“eindproduct”. Vandaar lieten we bewust de grids
staan, die we voor het lay-out van het ontwerp hebben
gebruikt. Zo maak je de tijd en de moeite zichtbaar,
die iedere craftsman in zijn product stopt. Ook kleine
details zoals afmetingen en notities zijn niet
verwijderd om het hele proces van de fles in de kaart
te brengen.
Uiteraard willen we het ambacht van ons eigen
vakgebied zichtbaar maken. Design is namelijk een
lees verder op pagina 45
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fotografie: Giuseppe Toppers (Danto)

We lieten bewust de grids staan,
die we voor het lay-out van het
ontwerp hebben gebruikt. Zo
maak je de tijd en de moeite
zichtbaar, die iedere craftsman in
zijn product stopt
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VanMoof wint Finale Coolest Dutch Brands 2019

A night to remember
Op 14 oktober is tijdens een gelivestreamde finale bij The Valley in Amsterdam met drie
live power pitches van The Flower Farm, Van Moof en Seepje, hèt Coolest Dutch Brand
van 2019 gekozen. Na een vragenvuur en overleg in twee breakout rooms hebben de
Vakjury en Publieksjury VanMoof aangewezen als winnaar van de Coolest Dutch Brand
Award 2019 (ontwerp Robert Bronwasser, design 2019-editie Studio Piraat). Een greep uit
het commentaar van de jury: VanMoof is 'waanzinnig cool', 'next level' en de 'Nederlandse
Tesla'. Op deze pagina’s een selectie van de foto’s van deze bijzondere 14e oktober:

Vakjury 2019
Coolest Dutch Brands 2019 kon
niet tot stand komen zonder de
niet aflatende energie, inzet en
kritische vragen van de Vakjury die
hun expertise in drie juryrondes
beschikbaar heeft gesteld. De vakjury
van 2019 werd gevormd door:
Kees-Jan Rozestraten (voorzitter)
Nicolette Hulsebos (FONK)
Rob Benjamens (B&BA, voorzitter
2017 en 2018)
Astrid Prummel (Out in the Open)
Philip Kok (The Valley)
Darja Scheffers (PUURPXL)
Guy Lokhoff (Hammerfest)

Mike Hendrixen (Vertigo 6)
Piet-Hein Smit (XXS)
Frieda Ulsamer de Waard (2Basics)
Hans Maltha (Burst)
Stef de Jong (Likefriends)
Rens Plandsoen (GoodbyeHello)
Marcel van Zwieten (DotControl)
Jorik Tilstra (TDE)
Maira Evers (The Gardeners)
Mike Dijkstra Taurel (Globrands)
Gijsbrecht Vijn (Lemon Scented Tea)
Robbert van Loon (Bureau Basket)
Joost van Gorsel (0to9)
Dick van der Lecq (DDB Unlimited)
Pascal Aandewiel
Robert Volten (Voodoo Amsterdam)
Daantje Dammers (Natwerk)

Ron van Loenen (Ruwer)
Marcel van der Heijden
Patritia Pahladsingh (TBWA\
Neboko)
Ronen Wolf (5PM)
Stephan Kwast (Megawatt)
Paul Kroef (ARA)
Martijn Arts (Total Design)
Jenny Elissen (The Interdependent)
Seema Sharma (Edelman
Amsterdam)
Gesina Roters (DAY)
Diederik Chevalier (Somention)
Jeroen van Eck (Joe Public)
Arco Bregman
Merlijn van Vliet (Kokoro)
Ilja Willifer (redactie FONK)
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Over Coolest Dutch Brands
Coolest Dutch Brands is een jaarlijkse
verkiezing waarin van origine
Nederlandse merken centraal staan.
Coolest Dutch Brands is een initiatief
van FONK media. Met dit initiatief wil
FONK de zichtbaarheid van opmerkelijke
Nederlandse sustainable merken
vergroten en hun missie een breder
draagvlak bieden.

Partners en sponsors
Coolest Dutch Brands 2019 kwam
mede tot stand dankzij de onmisbare
steun en inzet van onze partners:
The Valley, Candid Group, Robert
Bronwasser Design (ontwerp Award),
Royal Goedewaagen (realisatie
Award),Hammerfest, Studio Piraat,
MassiveMusic en Ruwer.
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