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House of Thol wint MKB Export Award ‘19 
Groen ontwerpmerk verkozen tot winnaar door jury van MKB-Nederland, RVOnl, Regina Coeli en TNT 
 
Duurzame ontwerpers Thomas Linssen (37) en 
Jana Flohr (37) uit Overasselt werden woensdag in 
een video-call met minister Sigrid Kaag van 
Buitenlandse Handel en ontwikkelings-
samenwerking officieel uitgeroepen tot winnaar 
van de 7de MKB Export Award. 
 
De MKB Export Award is een aanmoedigingsprijs voor 
ondernemers die de potentie hebben om met succes de 
grens over te gaan. 
House of Thol wint de MKB Export Award dankzij “de 
prachtige combinatie van Dutch Design, duurzaamheid en 
praktische bruikbaarheid, die het juist ook in het 
buitenland goed zal doen,” aldus het oordeel van de jury. 
 
Linssen en Flohr zijn beide ontwerpers en werken sinds 
2013 samen in hun eigen onderneming.  
Het doel van House of Thol is “het dagelijks leven 
makkelijker en duurzamer maken, voor onszelf en voor 
anderen”, vertelt Jana Flohr. “Dit doen we met veel passie. 
Wij maken innovatieve kwalitatieve ontwerpen die een 
probleem oplossen.”  
 
‘Easy Green Living’ 
Het eerste product van House of Thol was Waterworks, 
een slim watergeefsysteem voor kamerplanten. Daarna 
volgden andere vernieuwende ontwerpen, zoals Flower 
Constellations (messing plaatjes met gatenpatroon 
waarmee bloemen op speelse wijze in een vaas kunnen 
worden gezet), Helios Constellations (waarmee op 
eenvoudige wijze stekken en pitten kunnen uitgroeien tot 
een in water gewortelde plant) en de serie Poma/Olera 
(beter bewaren van groente en fruit). 
 
Sterk Merk 
House of Thol bouwt aan een sterk eigen merk en beheert 
het gehele ontwerpproces zelf. Voor het productieproces 
wordt samengewerkt met verschillende partners in 
binnen- en buitenland.  
Flohr en Linssen leveren hun groene ontwerpen zowel 
aan winkels als direct aan eindgebruikers. 

Via Social media en de eigen website bereikt het duo een 
groeiend internationaal publiek. 
Naast de eigen collectie, werkt House of Thol samen met 
partners als Ay Illuminate en Ahrend aan meubels en 
verlichting die op sociale en duurzame manier 
geproduceerd worden van reststromen of materialen met 
een kleine voetafdruk. 
 
MKB Export Award 
Met de MKB Export Award wint House of Thol:  
- Een transporttegoed van TNT ter waarde van €15.000 
en toegang tot het wereldwijde lucht- en grondnetwerk 
van TNT en FedEx Express; 
- Een jaar lidmaatschap van MKB-Nederland;  
- Een taaltraining naar keuze bij Language Institute 
Regina Coeli;  
- Een zakenpartnerscan van RVO.  
Het is de zevende keer dat de MKB Export Award wordt 
uitgereikt. Aan deze editie deden 125 bedrijven mee.  
 
Gesprek met Minister Kaag 
In het gesprek op woensdag 6 mei vertelde Minister Kaag 
onder meer te kijken naar mogelijkheden om 
handelsmissies soms eveneens digitaal te organiseren, 
zodat ondernemers ook zonder reizen nog steeds met 
mogelijke partners, producenten en afnemers in het 
buitenland in contact kunnen worden gebracht. “Het kan 
volgens mij veel CO2- neutraler en slimmer”, aldus Kaag. 
Voor House of Thol zou dat een welkome optie zijn, aldus 
Jana Flohr. “Het live presenteren van onze producten 
levert heel makkelijk bekendheid op. Mensen vinden je dan 
ook veel sneller. Het zou daarom heel nuttig zijn als het 
ministerie iets kan bedenken op het digitaal presenteren 
van je product”. 
 
Internationale groeikansen 
Het uiteindelijke doel van House of Thol is wereldwijde 
export, maar Flohr en Linssen focussen als eerste op de 
Duitse markt. “We zijn gevestigd bij de grens hebben met 
veel succes deelgenomen aan designbeurs Passagen in 
Keulen, waar onze collectie goed ontvangen werd. Vanuit 
die basis willen we doorbouwen, en de MKB Export Award 
gaat ons daarbij ontzettend helpen.” 

 
 
 
Noot voor de redactie  
House of Thol, gevestigd in de natuur van Overasselt bij 
Nijmegen, werd in 2013 opgericht door Thomas Linssen en 
Jana Flohr en is gericht op het ontwikkelen van slim 
ontworpen duurzame ontwerpoplossingen voor een groen 
dagelijks leven.  
 
Thomas en Jana staan er voor open om vragen te 
beantwoorden en hun eigen verhaal te vertellen. 
Scroll door voor beeldmateriaal 

 
Voor meer informatie en vragen neem contact op: 
 
House of Thol   
Perscontact: Jana Flohr 
Parksesteeg 8   www.houseofthol.nl 
6611 KH Overasselt, GLD  home@houseofthol.nl 
The Netherlands   +31 6 4222 7220 



BEELDEN 

 
Voor Hi-Res downloads, bezoek de imagebank op www.houseofthol.nl – wachtwoord: ‘imagebankHouseofThol’ 
 

Tijdens het videogesprek tussen House of Thol en minister Kaag // Beelden: House of Thol / Ministerie van Buitenlandse zaken 
 

     
Waterworks: Natuurlijk watergeefsysteem voor kamerplanten // Beelden: House of Thol 
 

     
Flower Constellations: (Bloemschikschijf) Eenvoudig schikken met minder bloemen // Beelden: Masha Bakker Photography 
 

http://www.houseofthol.nl/


     
Ophiuchus: Flower Constellation XL // Beelden: Masha Bakker Photography 
 

     
Helios: Groeischijf // Beelden: Masha Bakker Photography 
 

     
Poma/Olera: Groente en fruit langer vers // Beelden: House of Thol 
 
 


