
C.V 

2020: cursus “Circulair Fashion” Universiteit van Wageningen
2016-2020: senior designer Promiss, knitwear, outerwear, light woven & jersey 
 
2015-216:  freelance designer voor: 
Promiss (dames), knitwear, outerwear, light woven & jersey  
Fashion Linq (dames sport en heren), artworks and styles ontwerpen
Kids a la Mode, fotografie voor vakblad inkopers kinderkleding 
Ruby Sportswear, concept, en collectie ontwerpen voor damessportmerk, productiebegeleiding Portugal
No Guts No Glory (sport en shapewear), artworks and styles ontwerpen 
Tupperwear, prints maken en kleurkaart maken voor tassen
Grosso Moda (dames), product develpment voor Super Trash 
Porto Azul (kinderkleding), artworks and styles ontwerpen 
Loom & Lace (dameskleding), technische tekeningen maken
              
2012-2015: senior designer V&D (dames) Tricot & Knits
2011-2012: senior designer Sissy-Boy (dames) Tricot & Knits, productiebegeleiding Turkije
2009-2011: designer Fashion Booster International (dameskleding)
2010- gecommitteerde bij eindexamen Mode opleiding Artemis.

2000-2009: freelance designer voor:
Teidem, private label kinderkleding, artworks and styles ontwerpen 
S-Company, kindercollecties voor Porto Azul collectie
Eager Beaver, kinderkleding, styles ontwerpen  
RFG, kinderkleding ontwerpen van styles, artworks en dessins
Duthler, kinderkledingmerk WorkWear, ontwerpen van styles, artworks en dessins
Doerak, kinderkleding stof- en kleurkaarten, concept, ontwerpen van styles en artworks
Tu� ,herenkleding ontwerpen van styles
Landmark Group, kinderkleding ontwerpen van styles en artworks
N-Joy, ,kinderkleding ontwerpen van styles en artworks 
Ro�el, kinderkleding, stof- en kleurkaarten, concept, ontwerpen van styles en artworks, productiebegeleiding Turkije
Dottjes, kinderkleding, stof- en kleurkaarten, concept, ontwerpen van styles en artworks, productiebegeleiding India
Prenatal, babykleding, ontwerpen van styles en artworks
Gecko, sportkleding jongens en meisjes, ontwerpen van styles
Van Happen Fashion, kinderkleding, ontwerpen van styles en artworks
Verburgt, kinderkleding, ontwerpen van styles en artworks
C&A, jongens sport, ontwerpen van styles en artworks

2006-Gastles “ van concept tot product” Hong Kong University, afdeling Fashion Design
1999-2000 freelance designer V&D, babykleding, stof- en kleurkaarten, concept, ontwerpen van styles en artworks
2000-Gastles “ Eigen label” Mode opleiding Artemis
1997-1999: designer Mexx, babykleding Mini Mexx en Baby Mexx
1992-1997: Tatuut, kinderkleding, eigen merk

1992-1997: freelance designer
Bad Boys, herenkleding, ontwerpen van artworks
Get Smart, kinderkleding, ontwerpen van artworks
Product Studio, coloreren van dessins voor interieursto�en 

 

 

 

  

 

 

 


