


I am drawn to the concept 
of contrast and my work is 
driven by the exploration of 
contrasts in colour, materials, 
feelings, shapes and time. 
� e following pages o� er a 
small tour through my points 
of inspiration.

Mijn werk wordt gedreven  
door contrasten in kleur, 
materiaal, gevoel, tijd en 
vorm. 
De volgende pagina’s dienen 
als rondleiding door mijn 
persoonlijke  passies en 
inspiraties.



� e brands I look to and 
reference are those that 
have a total unity in their 
brand identity, from 
visual communication, 
to store presentation 
and fashion shows. I am 
inspired by collections 
built on cra� smanship and 
innovative design and enjoy 
working with garments 
with high qualities. I have 
a strong a�  nity for Ann 
Demeulemeester, Maison 
Martin Margiela and Jil 
Sander both in the early and 
contemporary work they 
contribute to fashion.

De merken waar ik naar 
kijk en refereer zijn merken 
die een totale eenheid laten 
zien in de merkidentiteit; 
van visuele comminicatie, 
winkelpresentatie tot  
fashionshows.  Ik laat me 
inspireren door collecties 
gebasseerd op vakmanschap, 
innovatief design en 
hoge kwaliteit. I heb een 
sterke a�  niteit met Ann 
Demeulenmeester, Maison 
Martin Margiela en Jil Sander, 
zowel in het vroegere als 
hedendaagse werk dragen ze 
bij aan de modeindustrie. 





Graphic Design is a strong 
element in my work. I 
� nd myself searching  
for   contrasts such as the 
combination of classical 
fonts with real handwriting, 
creating a personal layout. 
Playing with angles and 
reading directions catch my 
attention.

Gra� sche Vormgeving is 
een terugkerend element in 
mijn werk. Wederom op zoek 
naar contrasten zoals het 
combineren van een klassiek 
lettertype met handgeschreven 
stukken, creeërt een 
persoonlijke layout.Variatie in 
perspectieven en leesrichtingen 
trekt mijn aandacht. 





You’ve probably noticed that 
this imagery is predominantly 
‘colour-less.’ Whilst I am 
comfortable with, and enjoy, 
working with colours. My 
approach to colour in projects 
is driven by the challenge 
of creating strong and 
selective colour schemes to 
communicate the concept and 
story/mood.

Je hebt waarschijnlijk gemerkt 
dat deze beelden overwegend 
‘kleurloos’ zijn. Dit neemt niet 
weg dat ik graag met kleur 
werk. Mijn benadering van 
kleur in een project wordt 
gedreven door de uitdaging 
om een sterk selectief 
kleurenschema te creëren om 
het concept, verhaal en de 
sfeer mee te communiceren. 





� e central question I 
approach all projects with is;
‘which story do we want to 
tell?’ De� ning the narrative 
and direction of  a project is 
important for all 
contributors, something we 
can all work towards and base 
decisions on. 
My research and imagination 
can take me back in time, 
such as analogue images or 
traditional folkloric costumes, 
which I combine  with a 
modern edge.

De vraag waarmee ik alle 
projecten benader is: ‘Welk 
verhaal willen wij vertellen?’ 
Het de� niëren van de richting 
van een project is belangrijk 
voor alle partijen, iets 
waar wij naar toe kunnen 
werken en op basis hiervan 
beslissingen kunnen maken. 
Mijn onderzoek en verbeelding 
brengen mij terug naar een 
tijd van analoge a� eeldingen 
en traditionele folklore 
kostuums, deze combineer ik 
met een moderne twist.





Does this spark ideas or 
curiosities for you? Please 
reach out to me and let’s 
collaborate!

Inspireert dit jou of heb 
je vragen? Neem gerust 
contact op zodat we kunnen 
samenwerken!


