
 

1. NA HET BEKIJKEN VAN JE WEBSITE EN HET 

GASTCOLLEGE DAT JE GEGEVEN HEBT, ZIJN WIJ 

GEÏNSPIREERD DOOR JOUW WERK. WAARDOOR WORDT JIJ 

GEÏNSPIREERD? In mijn studio ligt veel materiaal, een hoop boeken 

waar ik inspiratie uit vandaan haal. (Hij stelt voor straks zijn atelier aan ons te 

laten zien, zo krijgen we volgens hem een beter beeld van zijn werk) Tijdens 

het studeren aan de Design Academy kreeg ik te horen over Alexander 

McQueen. Ik kende hem nog niet, door zijn creaties word ik ook geïnspireerd. 

Op grafisch gebied zijn de Franse Motion Graphics een duidelijke 

inspiratiebron voor mij.   

 

2. HOUD JIJ JE BEZIG MET ACTUALITEITEN? EN WAT IS 

JOUW MEDIUM OM UP-TO-DATE TE BLIJVEN? Ik hou me wel bezig met actualiteiten. Voor de 

trendrapporten die ik maak blik ik vooral op de toekomst. Een echte strakke nieuwslezer ben ik niet, ik kijk 

vooral op www.nu.nl.  

Wanneer ik iets zie in het nieuws wat me trekt, gevoelige onderwerpen, kan dit zorgen voor nieuwe inspiratie. 

Dit hou ik eigenlijk nergens bij. Ik ga vooral af op mijn gevoel.  
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3. WORD JIJ OOK DOOR ACTUALITEITEN 

GEÏNSPIREERD EN PAS JE DE ACTUALITEITEN 

TOE IN JE WERK? Soms word ik wel geïnspireerd. Als het 

mode gerelateerd is, gevoelig is voor de modewereld. Maar zoals 

ik zei ga ik vooral op mijn eigen gevoel af. Ik laat me niet leiden 

door de actualiteit.  

4. WIL JE EEN BOODSCHAP OVERBRENGEN IN JE 

WERK? EN HEEFT DIT VERBAND MET DE 

ACTUALITEITEN? Mijn werk heeft vaak wel een 

achterliggende gedachte maar niet echt een duidelijke 

boodschap. Wel wil ik dat mensen aan het denken worden gezet 

bij het zien van mijn werk. Soms heb je zelf niet door met wat je 

precies aan het over brengen bent. Een voorbeeld hiervan is 

Foam Boy, het pak wat ik tijdens het gastcollege in een filmpje 

heb laten zien. Die heb ik in een dag in elkaar geflanst en het 

filmpje bewerkt. De motion graphic industry is hierdoor beïnvloed. 

Het pak lijkt namelijk computer graphic, maar is echt. Dit is 

onbewust gedaan, het omdraaien van die twee werelden.  

5. VIND JE DAT TRENDS JE VERDER HELPEN IN 

JE WERK, EN DAT ZE JE WERK VERSTERKEN? De 

trendrapporten die ik in elkaar zet, zijn intuïtief. Ik laat me 

absoluut niet leiden door de trends die zich op het moment 

spelen. Ik wil wel een beetje op de hoogte zijn van de trends 

omtrent mode maar laat mijn eigen werk hierdoor niet heel erg 

beïnvloeden.  

 

6. VIND JE HET NOODZAKELIJK VOOR JE WERK 

TRENDS TE VOLGEN? Ik wil wel graag op de hoogte zijn 

van wat er in de modewereld speelt. Het is wel handig te weten 

wat de trends zijn, maar niet noodzakelijk.  

7. WAT IS KENMERKEND AAN JOUW WERK? Moeilijk 

om te zeggen. Er zit altijd een bepaald soort snelheid in. Dit kan 

ook komen doordat ik een erg ongeduldige jongen ben en niet 

stil kan zitten. Ik moet altijd iets doen en het mag nooit te lang 

duren. Mijn werk kenmerkt zich ook door een soort 

luchtigheid/frisheid en het onbewuste. Ik krijg een idee dat 

onbewust groter en groter wordt. 

 

8. WIJ HEBBEN JE WERK BEKEKEN EN ZAGEN 

DAAR EEN DUIDELIJKE OVEREENKOMST IN. HET 

HEEFT ALLES TE MAKEN MET APPEARANCE. HEB 

JE ER ZELF VOOR GEKOZEN OM JE WERKEN AAN 

APPEARANCE TE LINKEN OF IS HET 

GELEIDELIJK ZO GELOPEN DOOR BIJVOORBEELD 

JE SCHOOL EN DE OPDRACHTEN DIE JE HEBT 



GEKREGEN? Dat is een hele ontdekkingsreis geweest. Allebei mijn broers zijn de technische kant op gegaan 

dus ik dacht dat dat ook vast iets voor mij zou zijn. In HAVO 4 wilde ik heel graag auto’s ontwerpen. De 

technische kant, maar toch ook het ontwerpen en het creëren. Op de Design Academy heb ik geleerd waar mijn 

echte interesses liggen. Mijn ongeduldigheid en snelheid past bij de veranderingen in de wereld van de mode. 

Mode verandert snel ik wil zelf ook niet langer dan een half jaar bezig zijn met een project. Daarna begint het al 

snel saai te worden voor mij.  

9. HOE HEB JE JOUW NETWERK OPGEBOUWD EN HOE BREID JE DAT NETWERP OP 

HET MOMENT UIT? Een goed uitgebreid netwerk is belangrijk, vooral in mijn werkveld heb ik profijt van 

een groot netwerk. Je hebt zelfs cursussen waar je leert hoe je een groot netwerk op kunt bouwen. Gelukkig 

ben ik makkelijk in omgang en niet bang om op onbekenden af te stappen. Ik nodig mezelf wel eens uit op 

feestjes en stuur mijn werk naar bedrijven op. Je weet nooit wat er uitkomt. Je moet altijd laten zien wie je bent, 

wat je doet en wat je kan. De eerste stap lijkt eng, maar uiteindelijk heb je een hoop aan nieuwe contacten. 

Laatst ben ik bij de ELLE Style Awards aanwezig geweest. Zo’n evenement is een perfecte gelegenheid je 

netwerk uit te breiden.  

 

10. HEB JE TIPS VOOR ONS OM EEN NETWERK OP TE BOUWEN? Nu alvast beginnen en 

niet bang zijn om op onbekenden af te stappen. En volg je eigen interesses.  

11. KRIJG JE VEEL WERK AANGEBODEN BINNEN JE EIGEN NETWERK? Ja, vrijwel alles. 

Daarom is het zo belangrijk een goed netwerk te hebben. Ik sta ook ingeschreven bij het bureau van Manja 

Otten. Die zorgt er voor dat ik in aanraking kom met nieuwe opdrachtgevers en stuurt mensen door naar mij. 

Dat vind ik wel handig met grotere opdrachten, sturing bij ja en nee zeggen.  

12. WAT IS TOT NU TOE DE LEUKSTE OPDRACHT DIE JE HEBT MOGEN DOEN? 
De leukste opdracht die ik tot nu toe heb mogen doen is de opdracht voor het filmfestival in Cannes. Je kon je 

eigen gemaakte visual insturen. Het filmpje van de winnaar werd op het festival op een groot doel een lange tijd 

achter elkaar afgespeeld. Je moest zorgen voor een hoop kleur en veel beweging, zodat dat zou zorgen voor 

een deel van de belichting op het terrein. Ik heb een hoop voorwerpen en oude spullen in mijn oude anti-kraak 

pand in elkaar geslagen, gegooid en getrapt, het filmpje bewerkt en opgestuurd. En ik won! 

 

Waar ik me op dit moment mee bezig houd, behoort ook tot een van de leukste opdrachten. Het is een opdracht 

voor Nike in thema van het EK van dit jaar. Ik mag er eigenlijk nog niet te veel over zeggen, maar ik kan het 

jullie straks in mijn atelier laten zien! Het zijn grote bewerkte platen die in de Nike Store komen te hangen.  

 

13. WAT IS TOT NU TOE DE MINST LEUKE OPDRACHT GEWEEST? Dat was de opdracht 

voor Ecco. Ik moest de verschillende materialen van Ecco visualiseren. Ik kreeg er niet heel veel tijd voor, het 

werd niet precies zoals ik het wilde. Ik heb een hekel aan opnieuw dingen doen en uitvoeren. Nee, ik heb niet 

met heel veel plezier aan die opdracht gewerkt.  

14. MAAK JE VEEL VRIJ WERK? EN VERDIEN JE HIER GELD AAN, ZO JA; HOE?  
Ik ben altijd bezig. Als ik niets te doen heb voor langere tijd ga ik niet stilzitten of vakantie nemen voor mezelf. Ik 

blijf altijd bezig met dingen uitvoeren, ontwerpen en inspiratie opdoen. Ik kan uren ronddwalen op internet met 

het bekijken van inspirerende bloggers.  

Met het meeste vrije werk wat ik maak verdien ik geen cent, maar dat maakt me niet uit. Ik hou gewoon niet van 

stilzitten, vrij werk maken doe ik ook voor de fun! Vaak brengt het werk wat ik maak me later bij opdrachten op 

nieuwe ideeën of kan ik oud werk gebruiken voor nieuw werk. De opdracht voor Nike is op dezelfde manier 

gemaakt als een van mijn afstudeerprojecten.  

Als ik iets heb gemaakt en ik kan er lang naar kijken, geeft mij dat voldoening.  

Wat ik bijna vergeet! Het enige vrije werk waar ik wat geld mee verdien zijn de bewerkte leggings. Die lopen 

redelijk goed.  



 

15. BEN JE VAN PLAN JE WERK COMMERCIËLER TE MAKEN? Ik vind het heel moeilijk om 

over geldzaken te beginnen, daar ben ik nog niet zo goed in. In het verleden heb ik wel eens werk 

‘weggegeven’. Iemand vraagt of ze mijn werk mogen gebruiken voor een project. In mijn enthousiasme over het 

feit dat iemand mijn werk goed vindt, stem ik in. Zonder er bij na te denken dat ik er best geld voor mag vragen. 

Ik doe wel eens dingen waar ik achteraf meer voor zou had kunnen vragen. Daarom is zo’n agent als Manja 

Otten handig. Die kan me hier in helpen.  

 

16. HOE KOMT JE WERK TOT STAND? Ik begin vaak met het verzamelen van plaatjes en/of 

woorden. Ik betrek er ook vaak materiaal bij. Zo zet ik uiteindelijk een storyboard in elkaar waar vanuit ik verder 

kan werken.  

Ik ben continu bezig met het verzamelen van beelden. Zeker, wat ik volgens mij al eerder zei, als ik niets te 

doen heb. Dan kan ik een dag langs opzoek zijn naar het perfecte beeld, de mooiste plaatjes die ik in 

tijdschriften en op internet bij elkaar zoek. Soms maak ik er een collage van.  

  
17. HOE ZIET EEN WERKDAG ER UIT BIJ JOU? Altijd anders. Ik werk bijna elke dag maar 

probeer wel een ‘echt’ weekend in te lassen. Ik geniet namelijk nogal van mijn vrije tijd. Ik heb niet echt vaste 

werkdagen. Hoe een werkdag er uitziet, ligt aan de opdrachtgever voor wie ik op dat moment aan het werk ben. 

Vrijdag heb ik bijvoorbeeld een shootdag van half 8 s’ochtends tot 11 uur s`avonds.  

 

18. VIND JE HET FIJN DAT JE ZO ONREGELMATIG WERKT? Ik vind het fijn dat ik mijn eigen 

werktijden kan bepalen. Soms is het druk en ben ik tot s`avonds laat in mijn atelier bezig maar dat compenseer 

je door tussendoor wat rust te nemen en te kunnen werken aan vrij werk. Ik heb er bewust voor gekozen eigen 

baas te zijn. Ik hou het liever klein, bepaal wat ik zelf wil doen. Ik ben een control freak en vind het moeilijk te 

delegeren. Het zal denk ik niet snel voorkomen dat ik iemand in dienst neem.  

 

19. HOE STRAAL JE UIT WAT JE WILT UITSTRALEN NAAR DE BUITENWERELD? Door 

gewoon te doen wat je wilt doen. Door fouten te maken, lelijke dingen te maken en een verkeerde stage te 

kiezen. Dan kom je er vanzelf wel achter waar je precies voor staat en hoe mensen jou zien. Onbewust komt 

dat wel goed.  

Ik geef bijna nooit een elevator pitch over mezelf en mijn werk. Dat werkt niet bij mij, dan vertel ik iedere keer 

iets totaal anders.  



20. HOE ZOU JIJ JE FUNCTIE BINNEN JE BEDRIJF BENAMEN? Ik noem mezelf een 

Experimental & Visual Inspirator. Ik gebruik altijd het woord experimenteel. Ik doe veel met concepten en 

trends. Bij de opdracht voor Nike ben ik puur experimenteel regisseur. 

21. HEB JE EEN BEPAALDE DOELGROEP WAAR JE WERK VOOR IS? Vaak zit er bij de 

opdrachtgever wel een doelgroep aan de opdracht gekoppeld. Maar dat beïnvloedt mijn manier van werken 

niet. Het is niet dat mijn werk er voor een tachtigjarige anders zou zijn dan voor een twintiger. Wat ik maak is 

voor iedereen.  

 

22. WAT WIL JE NOG BEREIKEN IN DE TOEKOMST?  Pffoeh. Uhm. Ik zou het echt ontzettend 

gaaf vinden om iets te mogen doen voor Alexander Mqueen, althans, voor zijn label. In levende lijve gaat 

jammer genoeg niet meer. Of voor Balenciaga.  

Ik zou het ook heel leuk vinden om een keer een wat langere film te maken of een opdracht uit te mogen voeren 

voor een groot modehuis. Ik ga dit wel proberen te realiseren. De Nederlandse VOGUE komt er natuurlijk aan, 

wellicht bieden zij mij nieuwe kansen.  

Ik wil nog superveel doen in de toekomst, ik zie wat er allemaal op mijn pad komt en wat ik zelf kan bereiken. 

 

23. HEB JE NOG TIPS VOOR ONS OM ONSZELF ALS GOEDE TRENDWATCHERS EN 

CONCEPTONTIKKELAARS OP DE KAART TE ZETTEN? Door altijd bezig te blijven, jezelf te 

ontwikkelen, op zoek te gaan naar je interesses en fouten te maken. Fouten maken helpt, ik heb er zat gemaakt 

tijdens mijn studie. Je leert er van. Ben niet bang om te laten zien dat je iets kunt! 

 

 

 


