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Het mode-imperium van
ontwerpster ilja visser
groeit razendsnel. met
Haar prêt-à-porter-lijn
Ready to Fish en
couturecollectie iLJa
verovert ze de Hele
wereld. ‘Binnen een jaar
wil ik sHowen in parijs.’

Ilja
VIsser
21 vragen aan

2012#55

keller

people topwijf

1

2012#54
2012#55

Hoe ontdekte je die fraude?
‘Ik was met mijn man op vakantie naar Curaçao en de betalingen
kwamen niet binnen. Dat vonden we meteen al curieus. Toen we
gingen bellen bleek dat het helemaal niet goed zat. We zijn diezelfde nacht nog teruggevlogen. Ik was op dat moment drie maanden
zwanger en dacht dat mijn wereld instortte.’
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Wat was dat voor tijd?
‘Ik heb me heel erg vergist in één van mijn medewerkers. Ik had diep
van binnen het gevoel dat het niet helemaal goed zat, maar daar heb
ik niet goed naar geluisterd. Omdat er zoveel werk was nam ik hem
aan, bovendien kenden we elkaar van vroeger en dacht ik dat ik hem vertrouwde. Uiteindelijk heeft hij de boel opgelicht. Hij pretendeerde meer
orders te hebben geschreven dan hij werkelijk had gedaan. Op basis daarvan ben ik gaan produceren en uitleveren. Daardoor zat ik met gigantische
voorraden die ik niet kwijt kon en dat heeft ons een hele jaaromzet gekost.’

Ben je wel eens jaloers op andere ontwerpers?
‘Nee, ik gun iedereen alles, omdat ik weet dat mijn dromen gaan
uitkomen. Ik weet zeker dat Ready to Fish internationaal groot
gaat worden en dat ik met ILJA fantastische mensen ga kleden. Ik
heb veel mensenkennis en mijn gevoel klopt bijna altijd. Ik geloof in
visualiseren. Je moet zo in het leven staan dat het je allemaal toekomt.
Maar er is ook een periode geweest dat ik het heel anders heb ervaren.’
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Waarom ben je naast Ready to Fish een couturelijn gestart?
‘Ik wilde dat in 2005 al, maar ik ben met prêt-à-porter begonnen
omdat je dat sneller in de markt kunt zetten. En ik wilde groot,
geen zolderkamerperikelen. Doordat Ready to Fish zo goed gaat,
kan ik ILJA Couture exclusief houden. Dit was voor mij de perfecte strategie. Ik maak jurken die beginnen bij vierduizend euro. De duurste is
ongeveer 9.500 euro, een trouwjurk. Dat zegt wel iets. Met de eerste lijn
van ILJA richten we ons op de allermooiste winkels, zoals Azzurro Due
in Amsterdam.’
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Wanneer besloot je je eigen lijn op te zetten?
‘Ik wist al vanaf mijn vierde dat ik modeontwerpster wilde worden.
Maar na mijn stage bij Donna Karan in New York wist ik ook dat
daar heel wat meer bij komt kijken dan alleen maar kleding maken.
Om de zakelijke kant onder de knie te krijgen, besloot ik daarom eerst
een paar jaar bij een showroom te gaan werken. Ik leerde daar heel veel
over de bedrijfsvoering, maar ook dat ik absoluut niet tegen hiërarchie
kan. Ik vond het maar lastig om onder iemand te werken en wilde het
liever zelf doen. Ik ben toen een businessplan gaan schrijven en had al
gauw mijn eerste eigen show. De reacties waren lovend. Ik begon op een
klein kamertje op het Rokin met één stagiair en nu heb ik mijn eigen
bedrijf aan de Prinsengracht.’
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ben je er zelf ook door veranderd?
‘Ik hoef niet meer aardig gevonden te worden door al mijn
werknemers. Vroeger had ik die behoefte wel, maar inmiddels weet ik dat een goede band met je mensen niet
alles zegt. Als iedereen je werk altijd mooi vindt, remt dat persoonlijke en zakelijke groei. Vroeger kon ik niet slapen van een
negatieve mening, nu kan ik me daar veel beter bij neerleggen.’
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Hoe beïnvloedde deze zakelijke misser je bedrijf?
‘Het hele bedrijf stond op zijn kop, maar we moesten het
hoofd boven water houden, ook voor de werknemers.
We hebben iedereen verteld wat er was gebeurd en daarna moesten we door. Mijn team stond helemaal achter me; het
is nog steeds een hechte familie en daar ben ik trots op. Helaas
heb ik door de financiële tegenslag drie mensen moeten ontslaan.
Gemiste omzet, zijn auto, salaris, beurzen waar hij niet gepresteerd heeft... Samen met de gefakete orders heeft de fraude ons
ruim een miljoen euro gekost. We hebben drie stappen terug
moeten doen, maar hebben inmiddels weer zes stappen vooruit gedaan. We hebben ‘opgeruimd’, zoals ik dat graag noem.’
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Hoe reageerde hij op jullie aantijgingen?
‘Toen we op kantoor arriveerden en hem overrompelden,
kreeg hij een hyperventilatieaanval en moest hij met een
ambulance worden afgevoerd. Ik dacht dat ik alles kwijt was
waar ik zeseneenhalf jaar zo hard voor had gewerkt. Ik lag nachten huilend wakker, ik at niet meer. Vrienden vreesden zelfs dat ik
een miskraam zou krijgen. Hij had het belang van de zaak voorop
moeten zetten en mij eerlijk te kennen moeten geven dat het gewoon te moeilijk voor hem was, in plaats van te frauderen.’
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praten jullie thuis ook over werk?
‘Ja, dat gaat altijd door. We gaan ook bijna nooit op
vakantie. Hiervoor was ik dag en nacht aan het werk,
maar sinds onze dochter er is kan ik het beter loslaten.
Dankzij Poppy kunnen we nu ook over poepluiers praten, haha.
De combinatie van moeder zijn en werken is heerlijk. Het is niet
gezond om geobsedeerd te zijn door werk. Door afstand te nemen,
ben ik veel helderder in mijn beslissingen.’
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Hoeveel mensen heb je inmiddels onder je?
‘Met de stagiaires en het winkelpersoneel erbij zitten
we nu op twintig medewerkers. Mijn man Peter
(Heysteeg, red.) is sinds een jaar algemeen directeur.
Aan één blik hebben we genoeg. Ik heb hem ontmoet toen hij op
kantoor kwam om me zakelijk te adviseren. We hadden meteen een
gesprek van vier uur. Ik was onder de indruk van hem, maar hij nam
mij niet zo serieus. Ik dacht: heb je wel om je heen gekeken hier?’
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je presenteert vier collecties per jaar, wordt dat
nooit teveel?
‘Soms wel. Weken voor de shows is het een gekkenhuis,
dan slapen we weinig. Eigenlijk is het nooit komkommertijd, mode gaat áltijd door. Wat ook helpt is dat we voor het
hele jaar een strakke planning maken. Ik vind het wel belangrijk
om rustig te blijven en houd niet van stress tijdens shows. Er valt
wel eens een meisje flauw, maar dat hoort bij het vak.’
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Hoe groot wil je groeien met je bedrijf?
‘Zo groot mogelijk. We hebben nu negentig verkooppunten in vijftien verschillende landen, maar
we zijn selectief. Nederland is maar tien procent van wat we doen; we richten ons nu vooral op het buitenland omdat je alleen in Nederland geen big business kunt opzetten. Ik hoop binnen een jaar in Parijs te showen met Ready to
Fish en ILJA. Dat zie ik wel gebeuren; we hebben al twee seizoenen een showroom in Parijs en de verkoop gaat heel goed.’
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Hoe gaat het nu met het bedrijf?
‘Ik heb er bewust voor gekozen om hem niet aan te klagen,
want dat kost alleen maar energie en die energie steek ik liever
in het bedrijf. Afgelopen december dacht ik nog: ik sta straks
op straat met mijn kleine, mijn droom is voorbij. Maar na ongeveer
twee maanden konden we weer door en nu gaat het beter dan ooit.
Azië gaat super en we zijn in Amerika en Londen gestart. Ik heb mezelf deze zakelijke misser lang kwalijk genomen en vroeg me af hoe
het heeft kunnen gebeuren, maar inmiddels kunnen we er zelfs
grappen over maken.’
•
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Ilja VIsser

‘Een medewerker die ik
vertrouwde heeft de boel
opgelicht, dat heeft me
ruim een miljoen gekost’
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Draag je ook kleding van andere ontwerpers?
‘Jawel, want ik wil niet altijd geconfronteerd worden
met mijn werk. Dat hindert mij om tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Ik vind ontwerpers als Chloé,
Stella McCartney en Givenchy heel erg mooi. Merken als Zara
draag ik eigenlijk niet. Ik ben ook niet iemand die terugkijkt naar
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Waar zul je nooit goed in worden?
‘Spreken voor een grote groep vind ik lastig. Ik groei
er wel in, want ik moet het vaak genoeg doen. We
hebben teambesprekingen en ik word gevraagd voor
tv-programma’s. Ik ben zelfs gevraagd voor Dancing with the Stars.
Daar twijfelde ik wel even over, want het is dé manier om weer
in shape te komen na een zwangerschap. Ik had er alleen geen tijd
voor, want mijn bedrijf staat op nummer één.’

Hoe is jouw stijl van leidinggeven?
‘Ik ben geen geboren leider. Ik ga ervan uit dat mensen
hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als je iets later
komt, zeg ik daar niks van, maar dan ga ik er wel van uit
dat je ook langer blijft. Ik geef mensen graag de vrijheid en dat werkt.
Ik weet wel heel goed hoe ik iets wil en daar ben ik heel standvastig
in. Dat is niet altijd makkelijk, zowel voor mezelf als voor anderen.’
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Hoe ziet jouw werkdag eruit?
‘’s Ochtends in de auto, op weg naar kantoor, pleeg ik
zakelijke telefoontjes en als ik in het atelier kom, heb
ik besprekingen met het creatieve team en met sales en
productie. Ik bemoei me overal mee, maar focus me op design. Ik
stuur op de kleurenthema’s, zet de grote lijnen uit en bedenk concepten. Ik schets nog wel, maar een stuk minder dan een paar jaar
geleden. Mijn assistenten doen nu het meeste. Ik maak lange dagen
en werk door tot ’s avonds laat. Als ik thuiskom heeft Peter gekookt
want dat kan ik niet, en bespreken we de dag met een wijntje.’

‘Alicia Keys in
schoenen van mij?
Ik ben niet zo snel
onder de indruk, haha’

Verdien je genoeg om van te leven?
‘Voor het opbouwen van een label is een grote investering nodig. Ik heb een investeerder en die heb ik
nog steeds nodig. Ik denk dat we volgend jaar voor
het eerst winst gaan maken. Dan hebben we het precies volgens
onze planning gedaan. Alle winst die we gaan maken investeren
we weer in het bedrijf en in het terugbetalen van de financier. Ik
hoef nu nog niet in een hele dure auto te rijden, dat doet me niks.
Wat ik wel wil is internationaal een supermooi modebedrijf neerzetten dat zich kan meten aan de grote namen. Als ik dat over tien
jaar bereikt heb, ben ik een heel rijk mens.’
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Wat vind je van de Nederlandse modewereld?
‘Er zijn veel jonge ontwerpers die creatief goed zijn,
maar hun bedrijf niet van de grond krijgen. Ontwerpen is één ding, ondernemen is een tweede. Veel ontwerpers zijn alleen creatief, maar je moet ook zakelijk kunnen zijn.
Ik kan dat, met hulp van anderen, steeds beter. Ik heb er trouwens
ook een cursus voor gevolgd bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels heb ik zo vaak businessplannen en presentaties geschreven,
dat het niet meer op twee handen te tellen is. Dan leer je het wel.’
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Waarom show je niet meer tijdens Amsterdam
Fashion Week?
‘Ik ben eigenwijs en heb op dit moment andere ideeën
over hoe ik mijn label wil presenteren. Amsterdam
Fashion Week heeft me, toen ik net begon, erg geholpen met de
start van het bedrijf, maar nu geef ik liever een show op een bijzondere locatie in het centrum van Amsterdam. In Parijs vind ik
het ook altijd zo mooi dat alle shows verspreid over de stad zijn.’
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Zie je op straat wel eens vrouwen in je eigen
ontwerpen?
‘Ja, en ik vind dat zelfs leuker dan wanneer bekende
mensen mijn ontwerpen dragen. Alicia Keys had onlangs schoenen aan van ILJA, maar ik ben daar niet zo van onder
de indruk. Ik ben überhaupt niet zo snel onder de indruk, haha.
Ik vond het wel leuk toen Gwen Stefani en Carice van Houten
mijn kleding droegen, want dat vind ik zulke mooie mensen.
Natalie Portman en Anouk zou ik ook graag kleden, maar ik ga
er niet zelf achteraan. Mensen weten ons inmiddels te vinden.’

haar oude ontwerpen. Voor mij is het verleden niet belangrijk.
Ik kijk alleen naar de toekomst.’

18

people topwijf

people style files

2012#55
2012#54

