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Wat
De Sustainable Interior Design Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de meest vooruitstrevende 

en duurzame designproducten en het beste duurzame designmerk. Met de wedstrijd nodigt de 

organisatie merken uit binnen- en buitenland uit om een duurzaam product of duurzaam merk 

voor te dragen binnen het home & living segment. Een internationale vakjury beoordeelt wie de 

finalisten en de winnaar van de Awards zullen zijn. Flinders is de initiatiefnemer van deze Awards.

Waarom
De organisatie wil een podium bieden voor vernieuwend design dat een positieve impact 

heeft op mens en milieu.

Hoe

We onderkennen twee soorten Awards. Sustainable Product en Sustainable Brand Awards.

Sustainable Product Awards

Prijzen voor vernieuwende sustainable home & living design producten op de markt 

gebracht in het voorgaande jaar en momenteel te koop.

Er zijn drie categorieën voor de Product Awards:

• Meubels

• Verlichting 

• Woonaccessoires

Sustainable Brand Award

De prijs voor het meest vernieuwende sustainable home & living merk van 2020.



Flinders heeft een model ontwikkeld waarmee de duurzaamheid van een design product 

of design merk kan worden vastgesteld. Het model neemt een zestal criteria van duur-

zaamheid in ogenschouw.

Het model met de zes criteria voor een duurzaam product is ontwikkeld door Flinders BV, 

gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development  

goals) van de Verenigde Naties (UNESCO, 2015). Deze SDG’s zijn een mondiaal kompas  

voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
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Vakjury
Een vakjury zal drie genomineerden selecteren per categorie en de winnaars bekend maken.  

De juryleden zijn 

Time line
Flinders wil een podium bieden voor vernieuwend design dat een positieve impact heeft 

op mens en milieu.

Maart t/m Juni
Inzenden kan vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020, via een 

digitaal formulier

30 Juni Sluiting mogelijkheid tot aanmelden voor de Awards

1 Juli De organisatie selecteert 10 aanmeldingen per Award

8 juli
Juryleden ontvangen een overzicht van te beoordelen kandidaten 

met bijgeleverde motivatie

31 juli
Inleveren van de persoonlijke top 5 van de juryleden naar de orga-

nisatie van de Awards

10 augustus

16:00 – 19:00

Jury dag: van top 10 naar 3 genomineerden (‘finalisten’) naar de 

winnaar per Award

21 augustus 2020 Award show te Zaandam (Taets gebouw)
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Hoofdredactrice EH&I

Peter van de Water 

Ontwerper

Walther Ploos van Amstel

Lector Citylogistiek



Contact
Voor vragen, reacties of opmerkingen met betrekking tot de Sustainable Interior Design 

Awards kunt u contact opnemen met:

Flinders BV

Affuitenhal 10

1505 RE Zaandam

Contactpersoon: Geert-Jan Smits, CEO Flinders 

Email: geertjan.smits@flinders.nl

Telefoon: 020 3030630

Website: Flinders.nl/sustainable-interior-design-awards

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 30 juni 2020, via de volgende link:

Flinders.nl/registration-form


