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PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL 
 
In mijn werk ben ik een enthousiaste en creatieve onderzoekende persoon. Techniek en 
vakmanschap inspireren en beantwoorden voor mij de vraag hoe objecten in elkaar zitten. Ik 
ben resultaatgericht en zoek altijd de verbinding met anderen om tot de juiste oplossing te 
komen. Ik ben een conceptueel sterke persoonlijkheid die ook oog heeft voor detail. 
 
ALGEMEEN 
 
Prinses Margarita is ontwerpster en als bestuurslid verbonden bij meerdere organisaties. 
Zij heeft haar eigen juwelenlijn. Verder heeft zij verschillende producten ontworpen; onder 
andere van meubels tot vloerkleden. Zij heeft een brede kennis van productontwerpen. In al 
haar ontwerpen is de natuur het uitgangspunt. Voor Royal Leerdam Crystal heeft prinses 
Margarita in 2019 en 2020 de Oranjevaasjes 75 jaar Vrijheid ontworpen. De prinses is tevens 
bestuurslid van Jumping Amsterdam, een topsportevenement.  
 
In haar bedrijf DE PARME DESIGN BV draait om het vinden van oplossingen vanuit een unieke 
creatieve visie. Ontwerpen is oplossen. Vorm vinden betekent materiaal verkennen en het 
vakmanschap verdiepen om tot de kern te komen. Dit vraagt niet alleen om visie, maar ook 
om het aangaan van verbindingen, tussen idee en materiaal, concept en maker. De synergie 
die tot stand komt in samenwerkingen is een essentieel onderdeel hiervan. Alle ontwerpen 
zijn al sinds haar jeugd geïnspireerd op de natuur.  
 
Door aan een verscheidenheid van projecten te werken is de basis gelegd voor haar huidige 
werk als ontwerper. Zij richtte zowel kantoren als woningen in en tekende verbouwingen en 
productontwerpen. Haar liefde voor patronen, grafische tekeningen en stoffen is zichtbaar in 
haar ontwerpen. 

http://www.deparmedesign.nl/
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Door haar scherpe blik en oog voor detail kan zij waarde toevoegen aan organisaties en 
besturen: zij observeert, analyseert, stelt vragen en komt snel tot de kern. Zij benoemt en legt 
daardoor -soms onderhuidse- verschillen en tegenstellingen bloot. 

NEVENFUNCTIES 

• Bestuurslid Jumping Amsterdam, een topsportevenement van paarden. 
 

• Bestuurslid Stichting Paard Verbindt, deze stichting stimuleert dan ook projecten voor 
persoonlijke ontwikkeling van mensen met een afstand tot de maatschappij. 
 

• Ambassadeur Prinses Máxima Centrum, een zorg- en researchcentrum in Utrecht dat 
helemaal gespecialiseerd is in kinderkanker. Met als visie meer kinderen met kanker 
genezen, met optimale kwaliteit van leven. 
 

• Beschermvrouw KNHS Young Leaders Program, stimuleren van de ontwikkeling van 
leiderschap vaardigheden van kinderen van 8 - 16 en bestuurlijke opleiding van 16 - 25 
jaar door de omgang met paarden in een manege of vereniging. Vaardigheden die ze 
hun hele leven kunnen gebruiken. 

OPLEIDINGEN 

• Stichtse Vrije School te Zeist 1991 
 

• Lorenz Scholengemeenschap/International School te Arnhem 1993 
 

• Vrije universiteit, Culturele Antropologie (propedeuse) 1996  
 

• KLC, London School of Interior Design 1996 
 

• UVA, Universiteit van Amsterdam, CEDLA, Global Environmental Studies 1998  
 

• Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, 2007 Interieur Design 

BEKNOPTE WERKGESCHIEDENIS  

• 2013 - heden: Oprichter en CEO van De Parme Design te den Haag, Ontwerp Bureau. 
Productontwerp: Sieraden lijn Leaves@, Leaves Dewdrops@, Leaves Nuances@, 
meubels (veelal zelf gemaakt), glaswerk o.a. bij Royal Leerdam, stoffering. 
Deelgenomen aan aantal beurzen en tentoonstellingen in binnen en buitenland.  
 

• 2005 - heden: Oprichter Pearl Design te Amsterdam, Interieur Design en Exterieur 
Design, Advies en project begeleiding, hotel, kantoren en particulieren, inrichting van 
tentoonstelling/beurs.  
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• Tussen 1996 - 2005:  
 

• Essentials, interieur bedrijf, Amsterdam, ontwerper  
 

• Price Waterhouse Coopers, Amsterdam, GMRS (Global Risk Management Systems) 
 

• Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet, Project coordinator & Member Consultation 
Team 

 

•  Groenendaal Architecten, Amsterdam, interieurontwerper 
 

• Ruys Interieurs Zeist, assistent ontwerper    
                                                                                                                                                                         

• Confectiewinkels 1988 - 1991, Utrecht, verkoper 
 
TALEN  
 

• Nederlands, Spaans en Engels, Frans, Duits, Italiaans  

PERSOONLIJK 

• Gehuwd en twee dochters 
 

• Amazone, paardenhouden en paardenfokkerij 


