DE
SWITCH
Nieuwe ronde, nieuwe kansen:
deze DRIE VROUWEN GOOIDEN
HUN CARRIÈRE COMPLEET OM.
‘Als je wil, kun je alles leren.’
interview MAAIKE BEEKERS
fotografie FERRY VAN DER NAT

Grijsblauwe beha ‘Yoko’ Marie Jo, overslagtop Jonathan Simkhai via My Theresa,
bandplooibroek LaDress
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MARIE JO

HARPER’S BAZAAR

en daarna zwarte hielen had: dat mocht niet! De Italianen vielen
van hun stoel: met hoge hakken fietsen in de regen? Uiteindelijk
kon ik na tien samples en twee jaar ontwikkelen echt van start.’

EIGEN WEG

‘De verkoop van mijn schoenen doe ik online, niet via traditionele
winkels. Mijn schoenen zijn kostbaar om te maken omdat het
handwerk betreft, als er dan nog een partij bijkomt, worden ze te
duur en ik wil juist een goede prijs-kwaliteit bieden. Het ontwerp
is tijdloos en vrouwelijk, zwart heb ik altijd
in de collectie, verder breng ik steeds limited editions met verschillende kleuren op
de markt. Die maak ik op bestelling, dus
halve maten is geen probleem en ik heb
nooit overtollige voorraden. Andere bedrijven moeten mee in het circus van elkaar
opvolgende collecties en uitverkoop, ik
beloon liever mijn vaste klanten dan dat
ik korting geef op een collectie die mensen
niet meer willen. Ik bepaal zelf, daar ben
ik trots op.’

‘HET RUNNEN
VAN MIJN EIGEN
BEDRIJF IS EEN
GROOT AVONTUUR’

EEUWIGE VRAAG

‘“Is het echt waar?” Die vraag is mij al
ontelbare keren gesteld. “Zitten ze echt zo
lekker?” Ja dus. Natuurlijk, het blijven hakken, maar je kunt er echt twee keer zo lang
op lopen dan op andere. Mijn klanten zijn
zakenvrouwen, maar ook wel bekende
Nederlanders. Dionne Stax presenteert het
journaal op mijn pumps, Merel Westrik,
Daphne Bunskoek. Iedereen is enthousiast.
Als het even kan, ga ik ook in het buitenland verkopen. Doordat ik online werk, maakt het niet veel uit of
mijn klant in Groningen of New York zit, hoogstens duurt de verzending ietsje langer.’

BIANCA BLOM liep al lang rond met het idee
een eigen schoenenlijn te beginnen. Hakken
om precies te zijn, die lekker zitten.

VOOR DE SWITCH

‘Van alles heb ik gedaan. Tijdens mijn studie bedrijfskunde was ik
onder meer croupier en grondstewardess, maar ik heb ook bij een
bank gewerkt, bij een marketingonderzoeksbureau en een advocatenkantoor. Na anderhalf jaar raakte ik steeds verveeld. Vanaf mijn
27ste besloot ik een eigen schoenenlijn te beginnen, alleen wist ik
niet precies hoe. Mijn hele familie was ondernemer, dus het voelde
logisch zelf iets te starten, het zou eerder gek geweest zijn als ik
het niet deed.’

DE OMMEZWAAI

‘Toen ik een cursus ambachtelijk schoenmaken deed, dacht ik: ik
wil mooie hoge hakken op de markt brengen, die écht lekker zitten. Een kennis, orthopedisch schoenmaker, vroeg ik om mee te
denken. Er kwam een protoype waarmee ik alle schoenenwinkels
in de Leidsestraat in Amsterdam binnenliep om te vergelijken. Ik
was opgetogen: geen één paar zat zo lekker als dat van mij.’

MOTTO

‘Elk nadeel heeft zijn voordeel. Op mijn 23ste was ik ernstig ziek,
ik had een bacterie opgelopen en kreeg daar een longembolie overheen. Ik ben door het oog van de naald gekropen en moest maanden aansterken. Sindsdien sta ik anders in het leven, ik relativeer
meer. Als iets anders gaat dan je had gedacht, kan dat ook positief
uitpakken en zelfs leuker dan je had kunnen bedenken. Ik zie mezelf
als een zeilbootje in de wind: als de wind anders waait, moet je
anticiperen. Hoe ik er over vijf jaar voorsta, daar heb ik geen idee
van. Gelukkig niet. Het runnen van mijn eigen bedrijf is een groot
avontuur en het aller-, allerleukste wat ik kan bedenken.’

OPSTARTEN

‘De naam had ik al, Linja. Nu nog de juiste fabrikanten vinden. Ik
wilde ambacht, kwaliteit en zeker geen kinderarbeid, dus kwam ik
al snel in Italië terecht. Daar zeiden ze bij alles wat ik wilde: ‘It’s not
possible!’ Ik weet nog hoe ik met een sample door de regen fietste
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