
Social Design stageplek beschikbaar 
 
Studio CvdBremen & Capsters® zoeken stagiair  
Studio CvdBremen is opgericht door ontwerper Cindy van den Bremen en richt zich 
hoofdzakelijk op social design en culturele diversiteit. Het verbinden van culturen, disciplines 
en generaties staat centraal in de projecten die altijd plaats vinden in samenwerking met 
bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties en/of andere professionals. Wat kunnen we van 
elkaar leren en vooral hoe kunnen we samen meerwaarde creëren? Concept ontwikkeling en 
communicatie zijn een groot onderdeel van de projecten, die vaak een bepaalde wijk of buurt 
in de stad als uitgangspunt nemen. Daarnaast is Cindy verbonden aan een aantal 
onderwijsinstellingen. 
 
Het sport-hoofddoekenmerk Capsters® is ooit begonnen als afstudeerproject van Cindy van 
den Bremen en is inmiddels uitgegroeid tot internationaal merk. Naast de ontwikkeling van 
nieuwe modellen wordt er wekelijks aan de positionering, productie en promotie van 
Capsters® gewerkt.  
 
Cindy van den Bremen werkt individueel aan haar ontwerpprojecten en samen met 
zakenpartner Karin Mastenbroek vanuit de Capsters®BV. Studio CvdBremen is gevestigd in 
Eindhoven.  
 
Werkzaamheden & Leerervaringen 
Als stagiair ondersteun je Studio CvdBremen en Capsters® bij een grote variatie aan 
werkzaamheden. De ontwerpprojecten op dat moment bepalen grotendeels je bezigheden, 
maar concept ontwikkeling is hier altijd een onderdeel van. Dit deel van je stage zal je inzicht 
geven in het zelfstandig ondernemerschap in de sociaal-culturele sector. Aspecten die 
mogelijk aanbod zullen komen: cultuurresearch in wijken, social design in relatie tot de 
ontwerp- en kunstwereld, werken voor een opdrachtgever, stakeholders analyse, acquisitie, 
netwerken en verbinden, communicatie van cultuur projecten. Centraal in deze 
werkzaamheden staat de meerwaarde van ontwerpers voor de maatschappij.  
 
Voor Capsters® zal de stagiair zich bezighouden met de communicatie via social media, 
contacten met de doelgroep en producenten. Je werkzaamheden zullen je vooral inzicht 
geven in het communiceren van merk identiteit en alles wat er komt kijken bij het neerzetten 
en runnen van een internationaal merk en bedrijf.  
 
Wie ben jij en wat heb je te bieden? 
Je bent creatief, conceptueel, pro-actief en daadkrachtig. Je hebt energie en zin om met 
passie aan de slag te gaan voor ontwerpprojecten met maatschappelijke relevantie. Je hebt 
interesse in cultuur en mensen, maar bent je bewust van de kracht van een ontwerper. Je 
bent in staat om nieuwe concepten en ideeën aan te dragen, maar bent ook bereid om 
bestaande ontwerpen uit te werken. Hiervoor zijn vaardigheden in Adobe Photoshop, 
Illustrator en InDesign een vereiste en ben je bekend met de verschillende stappen in een 
ontwerpproces. Je werkt georganiseerd, hebt een sterke beheersing van Nederlandse en 
Engelse taal en kan zelfstandig aan opdrachten werken. We verwachten een flexibele 
werkhouding, maar zijn bereid om onze kennis met jou te delen. We zijn op zoek naar een 
stagiair die studeert of heeft gestudeerd op HBO of WO niveau. 
 

Solliciteren 
Studio CvdBremen en Capsters® bieden een afwisselende en ondernemende stageplek, 
waarin je zeer nauw samenwerkt met een creatief zelfstandig ondernemer en allerlei 
partners. Stuur je motivatiebrief, CV en eventueel portfolio naar cindy@cvdbremen.nl.  


