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Interview

Wéér een BN’er met een kledinglijn, dacht half Nederland toen
actrice, presentatrice en zakenvrouw Nikkie Plessen (30) drie jaar 

geleden haar eigen label startte. Nu heeft ze verkooppunten in vijftien 
landen, zeven eigen winkels en kan niemand meer om Nikkie heen.

Interview StephaNie Broek Fotografie erik aSla 
Styling SaSkia vaN laNgevelde
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Nikkie

Top en rok (beide House of
Holland), leren tas met 

opdruk (Anya Hindmarch), 
schoenen met hak en open 
hiel (Christian Louboutin). 
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A
Als Nikkie Plessen ergens binnen-
komt, gebeurt er iets. Of dat nou 
op Amsterdam Fashion Week is, 
waar alle camera’s als in één bewe-
ging haar kant opdraaien. En de 
rest van de front row verwonderd 
toekijkt. Of in Parijs. Als we met 
haar borrelen in het beroemde Hô-
tel Costes (Victoria Beckham, Kate 
Mara en Elin Kling zitten er ook) 
en gasten nét even iets langer naar 
haar blijven kijken. Zodra je haar 
ontmoet, begrijp je waarom. Nikkie 
is precies zoals je je haar zou 
voorstellen. Hartelijk. Goedlachs. 
Charmant en toegankelijk. Ze is zo 
lekker zichzelf, dat je je meteen op 
je gemak voelt.  
Tijdens het interview draagt ze 
nauwelijks make-up. Hooguit een 
beetje concealer en mascara. Haar 
haar zit in die bekende, rommelige 
knot. Haar naturelle voorkomen 
geeft haar iets nonchalants. Net 
als haar outfit: een wijdvallende, 
donkerblauwe trui en witte flared 
jeans, waar een kleine stilettohak 
onderuit steekt. Het lijkt alsof ze 
snel iets uit de kast heeft getrok-
ken – of in Nikkie’s geval, uit haar 
eigen collectie. 

SKYPEN MET TYRA BANKS
We nemen plaats aan een witte 
designtafel in de vergaderruimte 

van haar kantoor. Ze huist in een 
imposante villa midden in Amster-
dam-Zuid achter het Vondelpark. 
Wanneer het gesprek komt op de 
uitbreiding van haar merk naar 
Amerika, begint Nikkie te stralen. 
Niemand minder dan Tyra Banks 
wil haar label daar gaan opzetten. 
“Soms komen er dingen op je pad. 
Per ongeluk. Of misschien heeft 
het wel zo moeten zijn.”
De American dream begon hier. Via 
haar Noorse distributeur kwam ze 
in contact met fotograaf Erik Asla, 
de man van Tyra. Nikkie boekte 
hem voor haar campagneshoot 
in New York. Hij nam een aantal 
items uit de collectie mee en deed 
ze cadeau aan Tyra. Tot Nikkie’s 
verbazing ging de presentatrice 
van ‘America’s next top model’ 
erover instagrammen. Nikkie 
bedankte haar via Instagram, 
waarna Tyra weer reageerde met 
emoji’s van hartjes. De twee kregen 
mailcontact via Erik, waaruit een 
samenwerking ontstond. Het  
Amerikaanse model plaatst  
regelmatig foto’s op Instagram  
in Nikkie’s ontwerpen. Door de 
foto waarop Tyra een zwarte 
blouse draagt, voorzien van het 
bijschrift ‘Sexy + Work Day =  
@nikkieplessen’, was het item 
binnen 24 uur uitverkocht. Mo-
menteel stippelen ze via Skype een 
plan uit om de Verenigde Staten te 
veroveren.

Nikkie wordt in vijftien landen 
verkocht en je gaat nu ook in 
Amerika beginnen. Een droom 
die uitkomt?
“Dat vind ik moeilijk om te zeggen. 
Als je het over een droom hebt, is 
het al zo ‘af ’. Ik ben nog aan het 
bouwen. Ik wil altijd meer, meer, 
méér. Niet snel tevreden kunnen 
zijn, is een slechte eigenschap. 
Maar anderzijds is het ook waar-
door ik verder kom. Ik kan even 
tevreden zijn, maar daarna wil ik 
verder. Door.”

Hoe is het om samen te werken 
met Tyra Banks?
“Tyra is een lieve vrouw. Ze is heel 
attent. Weet precies wanneer 
onze verjaardagen zijn. Dat pakt 
ze slim en zakelijk aan. Zo droeg 
ze voor de geboorte van mijn baby 
Alain als cadeau weer een van mijn 
jurken. Ze kan me ook gewoon een 
luiertaart opsturen. Zo doet zij 
dat.” 

Nikkie stond op het punt om 
toelating te doen voor de mode-
academie, toen ze een rol kreeg 
in ‘Onderweg naar morgen’. Haar 
grote doorbraak. Later speelde ze 
ook in ‘Goede tijden, slechte tijden’ 
en ‘Kees & co’ en werd ze vj bij 
TMF. In 2008 stapte ze over naar 
RTL5. Tijdens de opnames van 
‘Holland’s best fashion designers’ 
kwam haar modedroom in alle 
hevigheid weer naar boven. “Na 
elke draaidag zei ik tegen mijn man 
Ruben: dat wil ik ook! ‘Probeer 
het gewoon,’ was zijn advies. Drie 
jaar geleden durfde ik eindelijk de 
stap te zetten.” Nu is alles anders. 
Nikkie leidt een imperium. Met 
350 verkooppunten in 15 landen, 
7 eigen winkels in Nederland en 1 
in België en 48 man personeel in 
dienst. Ter vergelijking: Zara heeft 
12 winkels in Nederland. 

Hoe zie jij jezelf: als ontwerper  
of zakenvrouw?
“Een combinatie van beide.  

Tyra Banks in de 
Nikkie-blouse 
die dankzij Tyra’s 
instagrampost zó 
was uitverkocht.

‘IK BEN GEEN COCO CHANEL. JE KUNT WEL CREATIEF ZIJN,
MAAR DAN KOMT JE LABEL ER NIET’ 
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‘VAN NEGATIEVE REACTIES IN DE MEDIA LIG IK
NIET MEER WAKKER. DOOR DE JAREN HEEN HEB

IK EEN OLIFANTSHUID GEKREGEN’

Trui met paillettenlogo (Versace), short 
(Stella McCartney via Mytheresa),  
armband (Tiffany & Co.), halfhoge 

sneakers (All Stars).
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Nikkie, smashing as ever.

GLAMOUR

Interview

Ik ben geen Coco Chanel. Ik zie 
mezelf meer als oprichter van een 
label, die zowel creatief als zakelijk 
betrokken is. Je kunt wel creatief 
zijn, maar dan komt je label er niet. 
Het gaat om de balans. Mijn kracht 
is juist dat ik ook een zakenvrouw 
ben.”

Ontwerp je de collectie zelf?
“Mijn rol is visualiseren. Een 
nieuwe collectie begint met een 
brainstorm met het designteam. 
We sluiten ons drie dagen op in een 
kamer en gaan sparren. Vervol-
gens blijf ik nog een dag langer 
zitten om knopen door te hakken. 
Uit die ideeën ontstaan schetsen. 
Ik heb geluk dat mijn team mij heel 
goed snapt. Zij vertalen wat ik in 
mijn hoofd heb naar patronen.”

Heb je spijt dat je toentertijd 
niet voor de modeacademie, 
maar voor tv hebt gekozen?
Resoluut: “Nee. Dan had ik dit nooit 
bereikt. Nóóit. Door televisiewerk 
heb ik veel levenservaring gekre-
gen. Ik leerde hoe ik zaken moest 
doen, hoe ik met mensen om moest 
gaan. Die ervaringen had ik nodig 
om me te vormen tot wie ik ben.” Wat is het belangrijkste wat je 

leerde achter de schermen?
“Verantwoordelijkheidsgevoel 
en discipline. Bij ‘Onderweg naar 
morgen’ werd je ontslagen als je 
twee keer te laat kwam. Ook al had 
je maar één zin in een scène. Als je 
er niet was, liep een schema door 
de war. Of ik nou misselijk was, of 
veertig graden koorts had, ik kwam 
gewoon. Die mentaliteit heb ik nog 
steeds. Ik heb een aversie tegen 
ziek zijn. Ik denk dan: hup, aspirine 
erin en door.”

In hoeverre heb jij je succes te 
danken aan je bekendheid?
“Natuurlijk helpt bekend zijn als 
je een eigen bedrijf wil starten. 
Rondom mijn eerste collectie was 
veel reuring. Starten is makke-
lijker. Maar het nadeel is dat je je 
harder moet bewijzen. Je staat 

een-nul voor, maar tegelijkertijd 
ook een-nul achter. Ik heb me vaak 
moeten verdedigen omdat ik geen 
modeschool heb gedaan.” 

Zit je daarmee?
“Inmiddels niet meer. Nu haal ik 
mijn schouders op als mensen den-
ken dat mijn baan inhoudt dat ik 
op mijn hoge hakken snel een look 
in elkaar flans, nog even bij ‘RTL 
boulevard’ naar binnenloop en 
dan klaar ben. Aan de andere kant 
haalt kritiek wel de vechter in me 
naar boven. In het buitenland ben 
ik gewoon Nikkie van de kleren. 
Dat is soms wel lekker.”

Hoe ziet jouw week eruit?
“Ik ben zeven dagen per week  
met werk bezig. In het weekend 
en ’s avonds beantwoord ik mijn 
mail. Ik loop op kantoor meestal in HA
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mijn joggingbroek en op sneakers. 
Mijn make-up zit de helft van de 
tijd scheef, omdat ik alleen maar 
aan het doorpassen ben. Dat zie 
je niet op Instagram of Facebook. 
Maar ik zit hier gewoon, net als alle 
anderen, van ’s ochtends vroeg 
tot het einde van de dag. En dan 
beantwoord ik ook saaie mails.”

Waar lig jij wakker van?
“Ik lig niet zo snel wakker. Niet 
over werk tenminste. Als het op 
mijn kinderen, familie en vrienden 
aankomt, ben ik juist heel gevoelig. 
Ik ben een emotioneel mens, maar 
kan werk scheiden. Ook van nega-
tieve reacties in de media lig ik niet 
meer wakker. Door de jaren heen 
heb ik een olifantshuid gekregen.” 

Waar geniet je het meest van?
“Wanneer een collectie aanslaat. 

NIKKIE LOVES...
Dochter Jolie (5) en zoon Alain (0)
“Ik geniet het meest van de och-
tenden samen. Als de kinderen 
wakker worden, blijven we nog 
een half uur met zijn vieren in bed 
liggen. Alain in mijn armen, Jolie 
als een katje tegen me aangerold.” 
Haar man Ruben Bontekoe
“We zijn bijna twaalf jaar samen. 
Omdat we allebei een eigen be-
drijf hebben, begrijpen we elkaar. 
Stressmomenten en hoogtepun-
ten: ik kan alles met hem delen. 
We zijn heel eerlijk tegen elkaar. 
Ruben kan me terugfluiten. Sinds 
kort is hij betrokken bij mijn be-
drijf. Hij helpt met juridische zaken, 
verzekeringen en contracten. Om 
te voorkomen dat we het te veel 
over werk hebben, gaan we eens 
in de twee weken samen uit eten.” 
Haar ouders 
“Mijn werkmentaliteit heb ik van 

mijn ouders. Mijn moeder trad in 

schouwburgen op met haar pop-

pentheater, mijn vader was direc-

teur bij een instelling voor moeilijk 

opvoedbare kinderen. In mijn familie 

wil iedereen de beste zijn.” 

Of als een warenhuis belt en zegt: 
‘jullie zijn onze beste shop ooit 
geweest, we gaan ’m vergroten’. 
Wel blijf ik te kort ergens écht blij 
om. Op dat soort momenten denk 
ik vaak: o leuk. En dan ga ik verder. 
Ik ben jaloers op mensen die daar 
langer op kunnen teren. Zoals mijn 
zusje. Zij heeft een eigen yoga-
school en kan juist goed stilstaan 
bij het moment.”

Waar sta je over vijf jaar?
“Tegen die tijd hoop ik in Amerika 
op het punt te staan waar we nu  
in België zijn. Goede verkooppun-
ten, naast mooie merken liggen en 
een eigen winkel. Dat kost tijd. Ik 
wil het gedegen opbouwen. Het  
begin is er, met Erik en Tyra als 
fijne samenwerkingspartners. Een 
mooi moment. Iets om bij stil te 
staan.” 

‘IK WIL ALTIJD
MEER, MEER, MÉÉR.

IK KAN EVEN TEVREDEN 
ZIJN, MAAR DAARNA 

WIL IK VERDER’

Nikkie does it all: óók 
Dancing with the stars.

Nikkie met dj Maria Helena
Baly en model Natasha Poly, 

beiden dressed in Nikkie.

Strike a pose met 
blogger Chiara  
Ferragni (van The 
Blonde Salad) tijdens 
Parijs Fashion Week.

Na de show van
Louis Vuitton met 
Anna Dello Russo  
in Parijs.

Eindelijk zomer: Nikkie 
en dochter Jolie zijn 
happy!

Nik�ie struts her stuf� tijdens Paris Fashion we�k in... Nik�ie! 
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‘jullie zijn onze beste shop ooit 
geweest, we gaan ’m vergroten’. 
Wel blijf ik te kort ergens écht blij 
om. Op dat soort momenten denk 
ik vaak: o leuk. En dan ga ik verder. 
Ik ben jaloers op mensen die daar 
langer op kunnen teren. Zoals mijn 
zusje. Zij heeft een eigen yoga-
school en kan juist goed stilstaan 
bij het moment.”

Waar sta je over vijf jaar?
“Tegen die tijd hoop ik in Amerika 
op het punt te staan waar we nu  
in België zijn. Goede verkooppun-
ten, naast mooie merken liggen en 
een eigen winkel. Dat kost tijd. Ik 
wil het gedegen opbouwen. Het  
begin is er, met Erik en Tyra als 
fijne samenwerkingspartners. Een 
mooi moment. Iets om bij stil te 
staan.” 

‘IK WIL ALTIJD
MEER, MEER, MÉÉR.

IK KAN EVEN TEVREDEN 
ZIJN, MAAR DAARNA 

WIL IK VERDER’

Nikkie does it all: óók 
Dancing with the stars.

Nikkie met dj Maria Helena
Baly en model Natasha Poly, 

beiden dressed in Nikkie.

Strike a pose met 
blogger Chiara  
Ferragni (van The 
Blonde Salad) tijdens 
Parijs Fashion Week.

Na de show van
Louis Vuitton met 
Anna Dello Russo  
in Parijs.

Eindelijk zomer: Nikkie 
en dochter Jolie zijn 
happy!

Nik�ie struts her stuf� tijdens Paris Fashion we�k in... Nik�ie! 


