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Maatwerk met toekomstperspectief!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Een blik in de toekomst werpen, of zelfs producten voor die toekomst ontwikkelen... Het klinkt als het 
werkterrein voor sciencefiction schrijvers en helderzienden. Maar na het zien van een aantal 
presentaties van Antoinette van den Berg, oprichtster van design studio Future-Touch is het duidelijk: 
bij het voorspellen van toekomstige trends wordt absoluut niet op goed geluk in een glazen bol 
gekeken.

Trendforecasting en innovatie zijn big business. Voorspellen wat de consument in de toekomst zal 
willen, zal denken en zal doen is essentieel voor ieder bedrijf dat succesvol wil doorgroeien. Grote 
concerns in onder meer de cosmetica, verzorgings- en voedingsindustrie nemen derhalve de toekomst 
uitermate serieus. Wat wil de klant over 3, 5 of 10 jaar tijd? Maar belangrijker nog is de vraag: hoe 
vertaal je die toekomstige wensen vervolgens naar de juiste concepten?

Antoinette van den Berg, oprichtster en drijvende kracht van Future-Touch geeft bedrijven op deze 
vraag een passend antwoord. Ze is echter geen waarzegster – sterker, ze is absoluut wars van 
zweverigheid. Wel is ze een eigenzinnige veertiger met een zeer scherp analytisch vermogen, dat ze 
combineert met een creatieve, open blik op de wereld om haar heen. Hiermee kan zij feilloos trends 
zien aankomen en vertalen naar nieuwe concepten voor haar klanten. Ze gebruikt de voorspellingen als 
uitgangspunt voor alle innovatieve producten, kleurcollecties, en business strategieën die zij bedenkt 
voor bedrijven. Ze levert maatwerk met toekomst perspectief.



Design studio Future-Touch

Met grote passie, volle overgave en een jaloersmakende drive runt zij inmiddels al weer 7 jaar 
Future-Touch. Haar blauwe lokken – geïnspireerd door de Belgische dames op leeftijd met net iets te 
veel kleurspoeling in hun grijze haren - matchen met haar felblauwe ogen, die prompt beginnen te 
stralen als ik haar vragen stel over haar bijzondere loopbaan en haar huidige werkzaamheden.

Toekomstige trends en innovatie
“Toekomstige trends gebruiken wij als uitgangspunt voor nieuwe business strategieën en innovatieve 
productontwikkeling. Dit is een aanpak die toepasbaar is voor elke branche.
Of een bedrijf nu cosmetica, chocolade repen of een grondstof voor in een lipstick produceert, 
Future-Touch kan als geen ander de vertaalslag maken van trend naar realistische innovatie.”

Maatwerk met toekomstperspectief
“Bedrijven schakelen ons in als ze innovatieve concepten en producten zoeken om hun omzet in de 
toekomst te behouden of te vergroten. De basis van de innovaties zijn onze eigen toekomstprognoses. 

Ik kan op strategisch niveau heel goed meedenken met de klant. Ik vind het heerlijk om met directie, 
marketing en research & development afdelingen aan tafel te zitten. Maar ik loop daarna net zo 
makkelijk op mijn hoge hakken de fabriek in om de machines te bekijken en het productie proces te 
onderzoeken. 

Als ik start met een nieuw project, leeft de klant een tijdje mee in mijn hoofd. Bij alles wat ik doe en 
meemaak neem ik het bedrijf en eventueel de identiteit van directie met me mee. Een CEO riep eens: 
“zoals jij je in je klanten verplaatst, daar kunnen wij nog wat van leren!”

In mijn analyses kan ik heel streng zijn. ‘Als een rechter’ haal ik zo de sterke en zwakke kanten van een 
bedrijf naar voren. Zaken als huisstijl, interne en externe communicatie en marketing neem ik ook mee 
in dit proces. Vervolgens kom ik met 1 of meerdere voorstellen voor product innovaties. Dat kan door 
middel van maximalisatie van bestaande productieprocessen. Soms zetten we juist nieuwe 
technologieën in zoals 3D print design. Door die innovaties kunnen de marges op de producten worden 
verhoogd, en kun je weg uit de concurrentie strijd. Ook boren we nieuwe afzetmarkten aan waardoor de 
omzet groter wordt. Soms ga ik verder en stel ook een aanpassing voor van de company identity als ik 
denk dat het bedrijf daardoor zal groeien. 

De klant moet wel beseffen dat innovaties tijd kosten. Soms is het een traject van 2 tot 3 jaar, en dat is 
waarom we moeten anticiperen op de toekomstige wens van de klant. Mijn werk en kennis als trend 
forecaster komt dan erg van pas. Ik vertaal toekomstige trends in concrete innovaties – en dat is 
volgens mij ook de kracht van Future-Touch.”

Klanten
“Mijn trend presentaties worden bezocht door grote concerns als BASF, Beiersdorf, Procter and 
Gamble, Boots, Unilever, LVMH, Chanel, Shisheido en H&M. Mijn forecasts voor pigment producent 
Impact Colors gaan naar bijna alle cosmetica giganten over de hele wereld. Dan zie ik een paar jaar 
later opeens een nagellak van Chanel en herken ik mijn eigen kleurontwerp. Best cool - maar niemand 
die dat verder ziet of weet natuurlijk! 
Daarnaast heb ik een aantal klanten in de cosmetica en verzorgingsindustrie, zowel B2C als B2B 
waarvoor ik innovatie trajecten ben gestart.”

Het uitgangspunt
“Soms ga ik uit van een land, een productie techniek, soms is het een thema en soms start mijn visie 
vanuit een cosmetica fabrikant (B2B) of  -merk (B2C). Ik zal wat voorbeelden geven.”



Producent
“Als ik word benaderd door een producent dan focus ik me in eerste instantie op het bedrijf en zijn 
eventuele productie technieken, die vaak eenzijdig blijken te worden gebruikt. Deze ‘vak blindheid’ hef 
ik op door met een frisse blik naar andere mogelijkheden van hun bestaande productieprocessen te 
kijken. Ondertussen bedenk ik welke toekomstige trends relevant zouden kunnen zijn voor mijn klant. 
En ik probeer mogelijke crosslinks met andere bedrijven of sectoren te bedenken.”

Nieuwe technologie: 3D Print
“Wij gebruiken alle mogelijkheden van het heden om innovatieve producten voor de toekomst te 
ontwikkelen. Voor onze klanten is het essentieel dat hun producten aansluiten op de toekomstige wens 
van hun klant, maar ook dat deze zich onderscheiden van die van hun concurrenten. Toen ik door kreeg 
wat je allemaal kunt doen met 3D print technologie, legde ik gelijk de link met de beauty branche. 
Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan en het Future-Touch team heeft 5 collecties 3D printable 
cosmetica collecties ontwikkeld. Van sommige ontwerpen krijg ik echt kippenvel. Dingen die nooit 
eerder zijn gemaakt kunnen nu opeens wel gerealiseerd worden. De eerste afspraken met bedrijven uit 
de cosmetica industrie staan inmiddels in de agenda. We kunnen niet wachten onze ideeën aan hen te 
presenteren.”

Kleur Collecties
“Future-Touch is wereldwijd de enige design studio die zich heeft gespecialiseerd in grondstoffen. Dat 
houdt in dat je B2B werkt en niet direct voor de consument. Een gebied waar weinig designers zich in 
manifesteren. De complexiteit en mystiek spreken me aan. Ieder jaar ontwikkel ik bijvoorbeeld een 
kleurcollectie op basis van effect pigmenten, twee jaar vooruit. We hebben net de collectie voor 2015 
afgerond. De collecties die wij ontwikkelen komen terecht bij alle grote cosmetica bedrijven en 
beïnvloeden uiteindelijk het straatbeeld wereldwijd.”

Thema: Mannen cosmetica
“Soms begint een forecast met een bepaald thema. Toen ik in een bar in Parijs zat zag ik in een flits een 
zanger op MTV voorbij komen met zwarte oogschaduw op. Niet veel later werd ik in een winkel in 
Amsterdam geholpen door een knul met afgebladderde zwarte nagellak op. Mijn nieuwsgierigheid werd 
aangewakkerd. Dit mondde in 2009 uit in mijn trendforecasting Mannen Make-up, met door Future-
Touch ontwikkelde product concepten speciaal voor de mannelijke consument. Deze forecast trok erg 
veel aandacht in de cosmetica branche. Future-Touch werd hierdoor wereldwijd nummer 1 op het 
gebied van trendforecastings en innovaties voor mannen cosmetica.”

India
“In 2009 liep ik met het idee rond dat ik graag India wilde bezoeken. Ik wilde er onderzoeken hoe hun 
eigen tradities zich verhouden tot de internationale trends. Ik was erg benieuwd naar de wisselwerking. 
Out of the blue werd ik benaderd door een meisje uit India, met de vraag of ze stage kon komen lopen 
bij mij. Prima! Maar wel onder voorwaarde dat ik eerst naar India kwam om research werk te verrichten. 
Samen hebben we in alle lagen van de markt onderzoek gedaan in onder meer New Delhi en Mumbai. 
Ik zag, wat ik al vermoedde, dat internationale trends niet altijd integraal worden overgenomen. Al snel 
zag ik naast de twee hoofdstromingen van lokale en internationale trends, een derde stroming. Dit zijn 
de Indiase tradities die internationaal zijn opgepikt, maar vervolgens in verwesterde vorm weer 
‘terugkaatsen’ naar India en daar weer worden opgepikt. Dit fenomeen heb ik de Bouncing Ball 
genoemd. Deze visie kon ik vervolgens als uitgangspunt nemen voor onze toekomst strategieën en 
product innovaties voor zowel internationale klanten als lokale bedrijven. “

Eindresultaat 
“Mijn uiteindelijke concepten zijn veelomvattend, en heel divers. Ik blijf niet hangen in algemeenheden.
Onze kleurcollecties, die 2 jaar vooruit lopen, komen we overal tegen en dragen flink bij aan het 
internationale modebeeld. Nieuwe product concepten die wij bedachten voor cosmetica bedrijven 
vinden we binnenkort terug in de schappen van iedere drogist en supermarkt. Ook voor HEMA heb ik 
adviezen ontwikkeld. 



Onlangs heb ik een bedrijf in de huidverzorgingsindustrie geadviseerd hun showroom middenin hun 
werkplaats te zetten. En om alle saaie leaseauto’s te laten vervangen voor young timers. Dit levert een 
sterk beeld op en het is nog minder kostbaar ook. De directeur hoefde dus tot zijn grote opluchting niet 
in een saaie identiteitsloze lease auto te gaan rijden - ik kon hem een mooie Porsche 911 aanbieden!

Ik heb nog een kluis vol met concepten en projecten in ontwikkeling, onder meer voor Nederlands snelst 
groeiende cosmetica bedrijf. Helaas mag ik daar nog niets over loslaten, maar deze zullen waarschijnlijk 
binnen afzienbare tijd bij velen in de slaapkamer te vinden zijn.

Presentaties
“Ik geef veel lezingen op internationale beurzen – Bangkok, Berlijn, Barcelona, Parijs. Voor B2B 
presentaties zoek ik vaak een trendy locatie op om de presentatie te geven, eentje die de open 
mindedness van mijn visie onderstreept.” 

Economische crisis
“Future-Touch heeft geen last van de crisis, integendeel! Bedrijven hebben meer dan ooit behoefte 
aan ons. We innoveren veelal op basis van bestaande productietechnieken, investeringen zijn daardoor 
vrijwel nihil. Juist nu moeten bedrijven actief zijn en zich verder ontwikkelen. Door middel van onze 
eigen trendforecasts weten we wat de toekomstige consument zal vragen. Dit vergroot de garantie op 
succes, geeft richting aan de innovatie en werkt ook nog eens inspirerend.”

Ambitie 
“Laatst kwam ik op een feestje de ouders van een oude vriend tegen. Ze vertelden me dat ik als meisje 
van 15 tegen hen had gezegd dat ik later uitvinder zou worden. Het zat er toen al in. 

Ik hou van bedrijven. Ik kom uit een management familie, mijn vader was manager van een groot 
bedrijf, het heeft me van jongs af aan gefascineerd. Nu ben ik zelf een succesvol bedrijf aan het 
opbouwen waarin ik mijn visie helemaal kwijt kan. 

Ik streef uiteraard naar groei van mijn bedrijf, en naar diversiteit in mijn klanten portfolio. Het liefst wil ik 
in zo veel mogelijk verschillende branches projecten doen. Dit stimuleert ook mijn persoonlijke 
ontwikkeling. De ontwikkeling van de mensen die voor mij werken, inmiddels een heel team van jonge 
internationale professionals,  vind ik echter net zo belangrijk. Zo groeien we samen door, en kunnen we 
de hoogst mogelijke kwaliteit leveren. De klant betaalt daar ook voor - Ik lever een Porsche af, geen 
Peugeot.

Ik werk tegenwoordig alleen nog maar voor en met mensen die op een respectvolle, integere manier 
zaken doen. Ik noem het fair business, en dit wordt volgens mij de toekomst in zaken doen. Doe je dit 
niet, dan lig je eruit, althans, bij de juiste mensen. Ik denk dat deze attitude leidend zal worden in het 
nieuwe ondernemen. 

En uiteraard moet er brood op de plank komen. Geld is zo onbelangrijk dat je het beter maar kunt 
hebben… als je het niet hebt wordt het namelijk pas ècht belangrijk!”

Trendforecasting
“Ik ben goed in het herkennen van patronen, en ik kan snel verbanden leggen. Ik ben heel visueel 
ingesteld en sla ontzettend veel op van wat ik onderweg zie en ervaar. Het is niet goed uit te leggen hoe 
dat proces werkt, maar opeens merk ik een patroon op en ga ik ermee aan de slag. Daarnaast ben ik 
sterk in crosslinking tussen de verschillende industrieën, en kan ik goed inschatten hoe deze elkaar 
kunnen beïnvloeden in de toekomst. 

Wij gebruiken onze forecasts als leidraad bij onze innovatie projecten. Het is ons uitgangspunt bij alles 
wat we doen: het ontwerpen van kleurcollecties, het bedenken van nieuwe producten en product 
thema’s maar ook bij het bepalen van nieuwe bedrijfsstrategieën.” 



Cool to be Old
“Helaas voor de anti-rimpel industrie, maar we gaan de veroudering weer omarmen. 
Jong en rimpelloos maakt ook universeel en vlak. We gaan weg van de uniformiteit van dit 
schoonheidsideaal en gaan weer streven naar authenticiteit. Flaporen, rimpels, scheve tanden, het gaat 
juist weer gewaardeerd worden. Vrouwen die op latere leeftijd succesvol worden, worden populairder 
dan ooit. Met rimpels en al, veel interessanter dan die strakgetrokken hoofden met opgepompte lippen!”

Duurzaamheid
“Soms word ik er een beetje kriegel van, dat gekoketteer met het milieu. Jeans van milieuvriendelijk 
katoen, het klinkt natuurlijk geweldig, maar weet je wat pas echt duurzaam zou zijn? Je jeans pas 
vervangen voor een nieuw exemplaar als ze tot op de draad versleten zijn! 

Ik verwacht dat duurzaamheid over 20 jaar de norm is. Ter vergelijking: in de jaren ‘60 was het 
bijvoorbeeld nog heel gebruikelijk dat je ging rijden met een slok op. Nu word je met de nek aangekeken 
als je dit nog doet. Niet duurzaam produceren is over 20 jaar net zo not done.”

Mannen make-up
“Nog steeds is de eerste reactie van mensen: “Wat zeg je? Make-up voor mannen??” Maar blik maar 
eens terug. In de geschiedenis kun je talloze voorbeelden vinden van mannen die make-up gebruikten. 
De Egyptenaren waren er al dol op, en ook het verfraaien van lichaamsdelen met henna en tatoeages is 
al eeuwen oud. Ook in de popmuziek zie je het steeds weer terug komen. Het zwarte kohl lijntje van 
Keith Richards (van de Rolling Stones) zie je nu weer bij hedendaagse artiesten als Jared Leto en de 
jongens van Green Day. Maar je begrijpt dat als je nagellak aan mannen wilt slijten, dit niet op de 
gebruikelijke manier voor vrouwen moet worden aangeboden. Future-Touch heeft in 2009 al 
product concepten speciaal voor de mannelijke consument ontwikkeld. 

Jonge mannen besteden steeds meer aandacht aan hun kleding, hun accessoires en ook aan hun 
uiterlijke verzorging. 15 jaar geleden konden we ons nog niet voorstellen dat mannen een eigen 
dagcrème zouden gebruiken. Wist je dat mannen op vliegvelden inmiddels meer uitgeven aan 
cosmetica voor zichzelf dan voor hun vrouw?”

Inspiratie
“Vliegvelden zijn enorm inspirerend voor mijn trend forecastings. Het is neutraal terrein, een soort 
mondiaal niemandsland zonder eigen identiteit. Als ik op een vliegveld rondloop, ben ik continue 
mensen en hun gedragingen aan het observeren. Ik bestudeer individuen, maar ook groepsgedrag – 
misschien zoals een cultureel antropoloog dat zou doen. Supermarkten en tankstations vind ik om 
diezelfde reden ook geweldig. Maar ik haal ook veel inspiratie uit de internationale modewereld, en uit 
concept stores als Colette in Parijs.

Voor mijn innovatie trajecten voor opdrachtgevers laat ik me vaak inspireren door hun productie 
technieken. Gewoon de fabriek in, en kijken hoe het allemaal werkt. 
Maar ik kan ook door gewone, alledaagse dingen opeens een idee krijgen. Ik ben namelijk heel visueel 
ingesteld, en bij alles wat ik zie leg ik linkjes met lopende opdrachten. Zo kreeg ik laatst bij de Coffee 
Company een ingeving voor een ander logo voor een opdrachtgever, omdat ik er een affiche zag 
hangen. Geen hele indrukwekkende overigens, maar het liet wel bij mij opeens het juiste kwartje 
vallen.”



Achtergrond en Life Style

Reizen 
“Reizen is essentieel voor dit werk. Onderweg laat ik me inspireren. Hoe kun je internationale trends 
voorspellen als je alleen Nederland kent? 

In 2001 besloten we met het gezin 3 jaar op een zeilboot de wereld rond te reizen. Mijn man wilde 
vooral zeilen. Ik was vooral nieuwsgierig naar de overkant. Als nomaden trokken we over de zee van 
haven tot haven, van kleine vissers gemeenschappen tot decadente havens. In de winter bleven we 
voor een iets langere tijd ergens liggen en zo konden we ook echt integreren met de plaatselijke 
bevolking. Op die manier hebben we kleine gemeenschappen leren kennen. Sevilla, Calasetta in 
Sardinië, Ischia bij Napoli. Mijn kinderen gingen daar naar de lokale nonnenschool, ik werkte in een bar 
en maakte een site over Napoli (napolifoto.com). Zo heb ik mijn voelsprieten steeds ergens kunnen 
uitsteken en heb ik ongelofelijk veel geleerd over wat de mens drijft.

In Genova (Italië) begon ik met Future-Touch. De eerste maanden werkte ik vanuit het havenkantoor, 
aan het bureau van een van de havenmeesters. Daarna huurde ik een studio in Centro Storico. Ik kreeg 
mijn eerste grote Amerikaanse klant, voor wie ik jaarlijks wereldwijde B2B trendforecastings voor de 
cosmetica industrie ontwikkelde. Tegelijkertijd bracht ik in eigen beheer een cosmetica trendforcasting 
voor mannen en één voor vrouwen op de markt, inclusief product innovaties. Ik reisde me een slag in 
de rondte om presentaties te geven, in en buiten Europa.

Genova is een prachtige, klassieke Italiaanse stad, maar het werd me wel duidelijk dat in een land waar 
het weer zalig is, het eten perfect en het leven comfortabel, de drang om te innoveren uitblijft. In juli 
2011 kwam ik daarom weer terug naar Nederland. Nu, na ruim 18 maanden snoeihard werken gaat het 
Future-Touch voor de wind. Grote klanten, veel werk en inmiddels een ruime studio op de Herengracht 
in Amsterdam met een aantal medewerkers.”

Lef
“Ik heb soms wel wat risico’s genomen om te komen waar ik nu ben. We kochten eens een oude 
stolpboerderij, een ruïne, en lieten het helemaal restaureren. Zelfs Monumentzorg verklaarden ons voor 
gek. Het werd een gigantisch project. Maar toen onze reislust aanwakkerde hebben we geen moment 
getwijfeld, en ruilden we de nagelnieuwe boerderij in voor een zeilboot. Mensen vonden het dapper dat 
wij met 2 kleine kinderen op een schip gingen leven, maar voor ons was geen zee te hoog - soms zelfs 
letterlijk. Het was voor mij de perfecte manier om zelf mijn kinderen op te voeden, terwijl ik tegelijkertijd 
nieuwe ervaringen kon opdoen. Ik wist dat ik dat moest doen om verder te groeien. Daarvoor trotseerde 
ik desnoods de stormen in de Golf van Biscaye…

Later, toen het voor mij duidelijk werd dat Genova niet de innovatieve sfeer had die voor mijn bedrijf 
noodzakelijk was, heb ik de boel direct ingepakt en ben ik terug naar Nederland gegaan. Het moest 
gewoon gebeuren. Zo ben ik.”

Levensvisie
“Ieder mens wordt geboren met een aantal ‘kaarten’: de plaats waar je bent geboren, het milieu waarin 
je terecht kwam, je intelligentie niveau. Gedurende je leven krijg je steeds nieuwe kaarten: vrienden, 
studies, liefdes, kinderen, onverwachte zaken. 

Mijn visie is dat je zo goed mogelijk moet spelen met de kaarten die je in handen hebt gekregen. Ieders 
setje kaarten is uniek, jaloers zijn op de ander heeft dus geen enkele zin. Aan jou om jouw spel het 
beste te spelen, met de kaarten die je op dit moment hebt. 

3 jaar geleden waren mijn kaarten behoorlijk slecht geschud. Mijn huwelijk ging niet meer goed. Ik ging 
van boord en stond aan wal met lege handen. Ik besloot mijn toekomst verder op te bouwen in 



Nederland en kwam er een jaar later aan met mijn 2 geweldige kinderen. Maar ik had nog geen huis, 
geen studio, alleen 200 kratjes met zooi. 

Een dierbare vriend bood ons tijdelijk onderdak bij hem op zolder. We sliepen er op matrassen op de 
grond. Mijn jonge bedrijf maakte haar start in Nederland op de overloop. Ondertussen probeerde ik mijn 
kinderen op een goede middelbare school in Amsterdam-Zuid te krijgen. Ik was totaal in paniek: hoe 
ging ik dit allemaal doen? 

Op een avond stortte ik mijn hart uit bij mijn broer, en hij hielp me in dat gesprek aan een nieuw inzicht. 
“Realiseer je je wel” zei hij, “dat jij het rijkst bent van ons allemaal? Jij hebt geen schulden, geen 
onverkoopbaar huis, geen leningen bij de bank.” Hij deed mij beseffen dat juist in tijden van crisis mijn 
kaarten geweldig waren. Vanaf dat moment draaide ik het om en speelde het spel met mijn kaarten 
optimaal. Ik zag opeens de mogelijkheden die er lagen voor mij, mijn kinderen en vooral mijn bedrijf. 
Prompt kreeg ik een aanbod om anti-kraak te gaan wonen, en werken, op Prinseneiland. Ik hoefde 
geen huur te betalen, en kon zodoende vermogen in mijn eigen bedrijf opbouwen. Na een jaar kon ik 
me ons huidige pand op de Herengracht veroorloven.

Dit doe ik eigenlijk ook voor bedrijven. Ik help ze hun eigen economische crisis om te draaien. Met 
relatief weinig investeringen moeten bedrijven, juist nu het zo moeilijk is voor ze, gaan innoveren. Ik leer 
hen zich aan te passen aan de toekomstige situatie om zo op tijd te zijn om nieuwe markten aan te 
kunnen boren, of om bestaande markten beter te bedienen.”

Sterke vrouw
“Ik denk dat ik op de juiste weg ben, het is erg hard werken maar het voelt goed.
Mijn vriendinnen zeggen nu: “Maar goed dat het jou allemaal is overkomen, op je 45ste met lege 
handen staan, en niet ons. Wij waren er aan kapot gegaan, maar jij bouwt vanuit niks, met 2 kinderen, 
een fantastisch eigen bedrijf op”. Daar ben ik inmiddels best een beetje trots op.”

TV
“Ik heb geen televisie in huis. Naar mijn mening heeft de TV de rol die het geloof vroeger had in de 
samenleving, overgenomen. Het pusht bepaalde visies. Ik wil echter autonoom kunnen blijven denken. 
Het is voor mij heel belangrijk om onbevooroordeeld te zijn. Ik wil de zaken voor mijzelf helder houden. 
Ik ken hierdoor ook helemaal geen bekende Nederlanders! Dat levert soms wel gekke situaties op. Op 
een borrel tijdens Amsterdam Fashion Week vroeg iemand naar mijn vak. Toen ik daarna vroeg: “En 
wat doe jij?” werd de BN-er een beetje ongemakkelijk... Maar meestal staat mijn assistent naast me de 
namen van bekende mensen in mijn oor te fluisteren, zoals bij Meryl Streep gebeurde in de film The 
Devil wears Prada. Daar hebben we dan later ongelofelijk veel lol om!”

Vrije Denkers diner
“Ik kom zo veel bijzondere mensen tegen in mijn werk en ik liep al een tijdje rond met het idee om een 
diner te organiseren. Inmiddels heb ik er al 3 achter de rug, georganiseerd samen met Patricia Becker 
van Career Generators. We koken zelf een 4 gangen maaltijd, zetten iedereen aan een lange tafel 
midden in mijn kantoor en verder zien we wel wat er gebeurt. Er is geen agenda - het bij elkaar brengen 
van mensen met een open mind is naar ons idee voldoende voor een inspirerende avond. De avonden 
zijn een enorm succes. De reacties van de gasten zijn echt overweldigend en hartverwarmend. Dat 
geeft mij heel veel voldoening en inspiratie. Hier draait het toch gewoon om in het leven, je tafel delen 
met fijne mensen en mooie gesprekken voeren?”

Het begin
“Voor mijn afstudeerproject aan de Design Academie in Eindhoven (1991) zocht ik sponsors. Ik had 
een serie kunstleer ontworpen, gekleurd met speciale parelmoerpigmenten. De producent van die 
poeders, een groot Amerikaans bedrijf (Engelhard), heb ik toen heel brutaal benaderd of zij mij wilden 
sponsoren. Dat wilden ze wel doen, mits ik dan 2 dagen per week voor hen kwam freelancen. 

Uiteindelijk ben ik daar 10 jaar lang hoofdontwerper geweest, naast mijn overige werkzaamheden als 
ontwerper. Zij leverden aan alle grote cosmetica merken en ik gaf presentaties aan Chanel, Dior en 



Guerlain maar ook aan multinationals als L’Oreal, Procter & Gamble, Jaguar en Rover. Hierdoor ben 
ik me gaan specialiseren in de cosmetica industrie en heb ik zowel de B2B als de B2C kant van deze 
markt goed leren kennen.”

Product innovaties
“Na mijn afstuderen ontwierp ik een collectie kleurrijke deurknoppen. Toentertijd was ik de eerste die 
een deurknop radicaal anders presenteerde. Ze werden een groot succes. In 1995 won ik de Emily van 
Leersum aanmoedigingsprijs voor esthetische innovatie, met een project voor de Bijenkorf. Ik had hun 
oude voorraad meubels geflockt, een procedé waarmee je oppervlaktes kunt bewerken met synthetisch 
materiaal om het een fluweelzachte laag te geven. Het werd een succes, en dat was voor mij het 
signaal om me nog meer bezig te gaan houden met product innovaties.”
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