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Hoewel Irene is geboren en geto-
gen in Venlo, woont en werkt zij tegen-
woordig in Aalsmeer. Zij verliet de pro-
vincie voor een opleiding aan het Mode 
Lyceum in Tilburg. Tijdens haar studie 
liep zij eerst stage in Maastricht, later 
vertrok zij naar Amsterdam. De Neder-
landse hoofdstad beviel haar zo goed 
dat ze er maar liefst twee vervolgoplei-
ding besloot te volgen. Aan de Artemis 
Styling Academie behaalde zij de certi-
ficaten voor allround styling mode, inte-
rieur en media; aan de Academie Vogue 
haar diploma voor modevormgeving. 
“Na het afronden van mijn studies, ben 
ik nog een tijdje in Amsterdam blijven 
wonen”, aldus Irene. “Door mijn eerste 
verkooppunt op de Keizersgracht, bouw-
de ik hier mijn netwerk op.” Desondanks 
is er nog steeds een sterke band met 
Limburg. “Mijn ouders en familie wo-
nen er. Daardoor voelt het toch als mijn 
thuis.”

Complete shop

Al vanaf haar jeugd was Irene met mode 
bezig. “Toen ik klein was, had mijn moe-

Eindelijk, het is lente. De lucht is blauw, de zon schijnt en buiten 

is het lekker warm. Kortom: tijd voor een nieuwe, luchtige 

garderobe! De in Venlo geboren modeontwerpster Irene Heldens 

(1984) weet er alles van. Haar lente/zomercollectie is doorspekt 

met vrolijke kleuren, soepele materialen en leuke accessoires. 

Laat die lange avonden maar komen, want met deze kleding zijn 

wij er helemaal klaar voor om stijlvol langs overvolle terrasjes te 

flaneren! Navenant vroeg Irene naar haar band met Limburg, haar 

inspiratie en de absolute musthave van dit moment.

Irene Heldens
Exotische vrolijkheid 

der het zwaar om mij ‘s ochtends naar 
school te brengen. Ik veranderde mi-
nimaal drie keer van outfit voordat ik 
tevreden was”, lacht ze. “Ik wist precies 
wat ik wel en niet mooi vond. Als mijn 
moeder iets voor me had gekocht wat ik 
echt niet aan wilde, gooide ik het stie-
kem weg. Zo verdwenen er regelmatig 
kleren of schoenen. Toen ik later mijn 
eigen kleren ging kopen, keerden de rol-
len om.” Direct na de middelbare school 
besloot Irene naar de modevakschool in 
Tilburg te gaan. “Er bestond geen twijfel 
over mijn vervolgopleiding”, vertelt ze. 
“Ik had een visie voor ogen, waarvan ik 
wist dat die iets kon toevoegen aan het 
bestaande aanbod. Door hard te wer-
ken, realiseerde ik me dat ik veel kon 
bereiken. Ik wist waarnaar ik streefde en 
voelde dat ik het in me had.”

Ondanks haar jonge leeftijd, heeft Irene 
al een indrukwekkend CV opgebouwd. 
Zij toonde haar collecties onder meer 
tijdens Fashionclash Maastricht en Am-
sterdam International Fashion Week. 
Binnenkort lanceert zij op haar website 
een eigen webshop. Irene: “Eind maart is 
er een grote openingsactie met kortin-
gen en winacties van mijn onlineshop. 
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Hier worden naast de nieuwe lente/zo-
mercollectie ook accessoires verkocht, 
zoals oorbellen, tassen, riemen en 
sjaals.” Kortom: alles voor een complete 
‘Irene Heldens-outfit’. 

Luxe en  
betaalbaar

Inmiddels heeft Irene al vijf collecties op 
haar naam staan. Hoewel deze allen een 
eigen thema hebben, is er een duidelijk 
signatuur zichtbaar. “Ik heb een grote 
liefde voor mensen en culturen, vooral 
voor de kleurrijke Afrikaanse en Zuid-
Amerikaanse”, aldus Irene. Deze liefde 
vertaalt zij in haar ontwerpen: culturele 
invloeden en prints zijn terugkerende 
kernwoorden van elke collectie. “Mijn 
kleren zijn kleurrijk, exotisch en vrou-
welijk”, legt zij uit. “Wel wordt dit ieder 
seizoen op een andere manier geïnter-
preteerd. De silhouetten pas ik aan op 
wat volgens mij de nieuwe hype wordt 
en de gekleurde prints combineer ik de 
ene keer met leer, de andere keer met 
veren, kralen of wat dan ook.” 

Hoewel haar ontwerpen zich kenmer-
ken door een luxe uitstraling, is haar 
kleding zeer betaalbaar. De prijs varieert 
tussen de 50 en 250 euro. “Liefst wil ik ie-
dereen in mijn kleding zien”, stelt Irene. 
“Mijn doelgroep bestaat uit onafhan-
kelijke vrouwen tussen de achttien en 
vijftig jaar. Een bekende vrouw die mijn 
ontwerpen draagt, is soul zangeres Gio-
vanca; zij straalt precies uit waar mijn 
label voor staat.” Irene streeft ernaar dat 
haar kleding door iedereen kan worden 
gekocht, dus niet alleen door vrouwen 
met een goed gevulde portemonnee. “Ik 
houd er ontzettend van om voor shows 
of artiesten hele heftige haute couture 
stukken te maken, maar voor de prêt-à-
porter collectie leg ik mij vooral toe op 

bijzondere stukken met een goede prijs-
kwaliteitverhouding.” 

Ook de nieuwe lente/zomercollectie is 
een goed toonbeeld van Irene’s stijl en 
standpunt. De collectie genaamd Indian 
Summer omvat veel kleurrijke kleding-
stukken, met de nadruk op geel, fuchsia 
en blauw. “Een echte musthave voor ko-
mend modeseizoen is mijn bijzondere 
reversable jasje”, aldus Irene. “Overdag 
draag je het jasje met de effen kant, bij-
voorbeeld op het werk, en als je ‘s avonds 
nog een feestje hebt, draai je hem om en 
ben je helemaal feestelijk in print.” Deze 
zal zowel op haar webshop te koop zijn 
als bij één van de verkooppunten waar 
Irene’s kleding wordt verkocht. 

Overzeese  
ambities

Momenteel kunnen liefhebsters terecht 
op verschillende locaties in Nederland, 
met in Limburg FEE Conceptstore in Sit-
tard en de Fashionclash Store in Maas-
tricht. “Na het showen van de herst/
wintercollectie van 2011 tijdens Amster-
dam International Fashion Week in juli, 
ga ik meteen met mijn salesagent ‘op 
reis’ door Nederland en België”, vertelt 
Irene. “Op deze manier probeer ik elk 
seizoen iets meer uit te breiden en een 
klein imperium op te bouwen.” Naast 
het grootse Amsterdam International 
Fashion Week is zij in juni wederom 
present op Fashionclash Maastricht. 
“Al vanaf de eerste editie neem ik deel 
aan het leukste fashion event van Zuid-
Nederland,” zegt ze. “Ook dit jaar ben ik 
weer van de partij. De Timmerfabriek in 
Maastricht waar het evenement plaats-
vindt, is een prachtige locatie en het 
wordt elk jaar professioneler met diver-
se spectaculaire shows.”

54

m
o

d
e

Bent u na het lezen van dit artikel in exotische sferen geraakt, maar kan uw zomer-
garderobe wel een frisse wind gebruiken? Breng dan meteen een bezoek aan Irene’s 
webshop op www.ireneheldens.com en profiteer van de vele kortingen. U zult er on-
getwijfeld een prachtstuk aantreffen, dat perfect bij uw eigen stijl past. Wij wensen 
u veel shopplezier.



Irene is erg trots op wat zij in zulke korte 
tijd heeft bereikt. “Ik kijk met vreugde 
terug op de jaren die ik reeds achter de 
rug heb”, zegt ze. “Ik ben er wel achter 
gekomen dat het een moeilijke weg is. 
Ten eerste is het starten van een zelf-
standige onderneming in deze crisistij-
den niet gemakkelijk, ten tweede is de 
modewereld zelf ook erg onbetrouw-
baar. Het product verandert ieder half 
jaar, met als gevolg dat een collectie de 
ene keer kan inslaan als een bom en de 
andere keer iets minder goed wordt ont-
vangen.” Ook voor investeerders en ban-
ken is dit lastig, zo blijkt. “Zij investeren 
liever niet in producten die afhankelijk 
zijn van trends”, legt Irene uit. “Doordat 
ik een duidelijke visie heb en mijn pro-
duct vrij steady is, kan ik mij echter goed 
in de markt positioneren.”

Hoewel zij bijna alle facetten van het 
ondernemen zelf doet en zeven dagen 
per week aan het werk is, heeft zij geen 
moment spijt gehad van haar keuze. “Ik 
heb ontzettend veel vertrouwen in mijn 
bedrijf en over een tijdje zal iedereen 
dat weten”, zegt ze vastberaden. “In de 
toekomst hoop ik wereldwijd meerdere 
vestigingen te hebben; in Zuid-Afrika, 
Zuid-Amerika, de Antillen en alle hippe 
steden in Europa. Ik denk dat mijn visie 
een groot publiek zal aanspreken. Het 
is aan mij de taak om hen te bereiken.” 
Navenant is er vast van overtuigd nog 
veel van Irene te gaan horen in de toe-
komst!   

Tekst: Patricia Pisters
Fotografie: Will Falize

Model: Sammya Suellen, Ovo Drenth en 
Shona le Gal
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