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OPLEIDINGEN
• 1979
• 1980
•
•
•
•

1982
1982
1984
1985

• 1985
• 1988
• 1990

• 1992

• 2003

Intermediair Instituut voor dactylografie
blind typen
Instituut OL Vrouw
ontwerpen en maken kleding
Detex textiel diploma
Eerste verkoopmedewerkste
Hoofd verkoopmedewerkste
Stichting opleiding en vorming
detailhandel - Bergen Op Zoom
bedrijfsleider- management
Acebe centrum voor middenstand
vorming - Antwerpen - Florist
Hoger secundaire beroepsleergangen Gent - Etalage - visual merchandising
Studiecentrum Zeeuws-Vlaanderen computer boekhouden handelsondernemingen
vormingsinstituut voor kleine en middelgrote
ondernemingen - Roeselaere - woninginrichting en
praktijkdiploma
Instituut voor binnenhuisarchitectuur styliste

BIJKOMENDE CURSUSSEN, TRAININGEN
•
•
•
•

1992
1993
1995
1995

De Clerq - Lochristi - Italiaans inpakken
Akzo kleurenleer
Cobra computer - Breda - Cursus Coreldraw
Stichting bloemschikken en detailhandel - Velp Lijmtechnieken

• 2005
• 2006

business contact manager
Google Adwords

WERKERVARING
• 1986 - 2000
• 1992 - 2000
• 2000 - 2004

• 2004 - heden
• 2006 - 2008
• 2007

• 2008 - 2012
• 2011
• 2011 - 2013
• 2012 - heden
• 2012 - heden
• 2015 - heden

Werkzaamheden in een woninginrichting zaak.
Zowel advies, ver- koop en presentatie goederen.
Exploitatie postagentschap
Leiding Franchise vestiging Crea & Artiva Zeeland
Specialisatie in presentatie en het route matig
etaleren van bedrijven bij landelijke organisaties. Het
werkgebied reikte van Zeeland Brabant en België. De
reclame acties uitvoeren in samenwerking met de
projectmanager binnen een tijdsbestek; conform de
kwaliteitseisen van opdrachtgever en Crea & Artiva
hoofdkantoor. Briefing geven aan etaleurs en instore
medewerkers. Coördinatie van de activiteiten. Bewaken
van de project calculatie tijdens en na afloop van het
project. Evalueren van projecten met betrokkenen en
de verslaglegging daarvan. Controle op de uitvoering
van de werkzaamheden volgens de veiligheid- en
milieueisen zoals gehanteerd door de organisatie en de
klant./ Ook regionale klanten konden gebruik maken
van Crea & Artiva Zeeland hiervoor een interne
bedrijfsopleiding gehad in het hoofdkantoor te Nijkerk.
Aankleden van beursstands, het af decoreren van
showrooms, product presentaties maken voor internet
en winkels, verkoopbevordering, route bepalen van
looppaden, schap rendement en bepalen van
producten. Point of Sale plaats bepalen, het af
decoreren van winkel en maken van etalage.
Freelance werkzaamheden voor diverse opdracht
gevers
Part time Styliste bij Pot Interieur
Na brand bij Pot Interieur, fotograferen,
inventariseren en notulen van ver woeste
inventaris en corresponderen naar directie en
verzekering
Part-time opzetten van Art Gallery bij Pot
Interieur te Axel
Part-time opzetten van Art Gallery bij Berden te
Limburg
Lesgever ROC Terneuzen, vak: etaleren
Opzetten en ontwikkelen internationale internet shop
Decoration, samen met mijn man Paul de Bruijn
(maken van eigen productlijn verf “Decoration Paint”)
Exploiteren Art Gallery, met interieur en
kunstadvies
Eigenaar Decoration BV, Brenda Baart Holding.

PORTFOLIO
Stadhuis ’s Hertogenbosch: Kerst decoratie met verse bloemen
Kerk Zwijndrecht en Burcht: inrichting met bloemen (Huwelijk)
Ikea te Venlo: inrichting kamer
Peek & Cloppenburg en T-mobile: mystery shopping
Hondeclub St Gilles Waas: aankleding zaal voor prijs uitreiking
Verswinkel Marlou Segers: gordijnen draperen
West-Friese Zorggroep de Omring te Enkhuizen: inrichting woonkamer
L’Óreal en Electronic: Schap bepaling horizontale en verticale facings
Wicca: styling en het nemen van foto’s voor internetsite
BBA Villa Arena te Amsterdam: interieur advies
Electro Weemaes Sint-Jansteen: etalages en winkel decoratie
Crea & Artiva: VW- Audi – Seat – BMW – Nissan – Mitsubishi – Ford – Peugeot – Grundig –
Electro World – Pioneer – DA drogisten – Bruynzeel keukens – TPG postkantoren Enz........
Ford Tigchelaar: etaleren vitrine kasten
Creatie Buro & Buro Beerbaum: Etalages en winkeldecoratie Ici Paris XL
Crelan bank De Klinge: kantoor inrichting met Decoration Paint
Pot Interieur en Berden Wonen: Beton look, Wood Grain, Gold Effect… aanbrengen van
speciale wand technieken met Decoration Paint
The Staging Company EU: Presentatie aan een groep styliste over verftechnieken en Decoration
Paint

