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THE SECRET OF MY SUCCESS
NIKKIE PLESSEN

De aanhouder wint, is het motto van Nikkie Plessen (31). 
In korte tijd ontwikkelde ze zich van soapster slash 

presentatrice tot zakenvrouw slash kopstuk van een kledinglijn 
met internationaal succes. HOE FLIKTE ZE DAT?

tekst STEFANIE BOTTELIER   fotografie TESKA OVERBEEKE

VOLG JE HART 
‘In 2010 presenteerde ik het 
programma Holland’s Next 
Fashion Designer, waarbij teams 
samenwerkten om een collec-
tie te maken en ik merkte dat 
ik wat zij aan het doen waren 
eigenlijk leuker vond dan 
het presenteren. Ik had het 
er steeds over met mijn man 
(Ruben Bontekoe, red.) en 
toen vroeg hij waarom ik het 
niet gewoon ging proberen? 
Dus toen ben ik aan de slag 
gegaan in een kamertje op het 
kantoor van een vriend die in 
de mode zit.’

GA ERVOOR
‘Toen ik in 2012 met de eerste 
collectie van slechts een klein 
aantal modellen op de Mode-
fabriek stond, merkte ik dat er 

veel interesse was 
van inkopers, en 
als ik iets doe ga 
ik er ook voor de 
volle honderd 
procent voor, dus 
ik ben achter al 
die mensen aan 
gaan bellen. Al 
snel had ik zo 
veel verkoop-
punten dat ik 
direct een goede 

start kon maken en bij goede 
fabrieken terechtkon. Ik vond 
het zo leuk dat ik meteen 
wist: dit is waar ik happy van 
word.’

‘IK BEN GEEN IRIS 
VAN HERPEN, 
DAT IS ECHT 
KUNST. IK 

BEN GOED 
IN ANDERE 
DINGEN’
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WEET WAT JE KUNT 
‘Kijk, ik ben geen Iris van 
Herpen, dat is echt kunst. Ik 
zeg ook niet dat ik een desig-
ner ben. Ik ben iemand met 
liefde voor mode, gevoel voor 
het straatbeeld en ik weet dat 
goed te vertalen. En ik ben 
zakelijk. Het is de combina-
tie van die facetten die ik leuk 
vind en waar ik goed in ben.’ 

DE AANHOUDER WINT 
‘Ik ben echt een doener, als 
je niks probeert gebeurt er 
ook niks. Zo ben ik ook ooit 
in de televisiewereld terecht-
gekomen: ik schreef  me in bij 
castingbureaus en belde ze 
elke week om te vragen of  ze 
al een rol hadden. En ineens 
kwam die rol ook, in Onderweg 
naar Morgen. Zo is dat hiermee 
ook gegaan; ik bleef  gewoon 
bellen. In het begin denken  
ze dan misschien: Who the  
fuck is Nikkie? Maar de aan-
houder wint en dat zit in mijn 
karakter.’

WERK HARD
‘Een andere belangrijke 
eigenschap is denk ik: je niet 
te goed voelen. Ik sta ook 
gewoon te stomen hier als 
het nodig is. Dat is een hele 
belangrijke eigenschap. Voor 
ieder mens in iedere branche 
trouwens.’

KEN JE VALKUILEN 
‘Ik ben echt een perfectionist 
en ik vraag veel van mezelf. 
En ook van andere mensen. 
Dat perfectionisme kan me 
wel in de weg zitten, ik wil me 
overal mee bemoeien en weet 
van iedereen wat ze aan het 
doen zijn. Soms mag die heli-
copterview wel wat minder.’ 

HEB VOORBEELDEN 
‘Wat mijn vriendin Natasha  
Poly heeft bereikt als model 
vind ik heel knap. Ze komt 
uit een klein dorp in Rusland 
maar presteert het om wereld-
wijd geboekt te worden door 
de allergrootse labels en dat 
komt echt niet alleen doordat 
ze een mooi gezichtje heeft, 
maar ook doordat ze keihard 
werkt.’

RELAX 
‘Mijn werk zit altijd in mijn 
hoofd, maar ik kan altijd sla-
pen en ik pieker 
nooit. Als ik 
thuiskom breng 
ik tijd door met 
de kinderen en 
doe ik heus nog 
wel een paar 
telefoontjes of  
mailtjes, maar 
op een gegeven 
moment gaat 
Netflix aan en 
dan verlies ik me helemaal in 
zo’n serie.’ 

WEES JEZELF
‘Ik ben inmiddels zo door de 
wol geverfd dat kritiek me 
echt niet meer raakt. Totáál 
niet. Tot mijn 25ste trok ik me 
alles aan, maar inmiddels ben 
ik 31 en weet ik dat niet ieder-
een je leuk kan vinden, en 
dat hoeft ook niet. Ik ben niet 
meer bezig met pleasen en 
juist daardoor ben ik volgens 
mij een leuker persoon gewor-
den. Als je me niet leuk vindt, 
dan niet.’

WEES SCHAPPELIJK
‘Ik loop hier niet als een dic-
tator in de rondte te schreeu-
wen, maar ik ben wel heel dui-

‘VOEL JE NERGENS 
TE GOED VOOR. IK 
STA HIER OOK 
GEWOON TE 
STOMEN ALS 

HET NODIG IS’

delijk en je moet met goede 
argumenten komen om met 
mij in discussie te gaan. Maar 
ik gá wel in discussie. En maak 
ik een fout, wat ook gebeurt, 
dan geef  ik dat toe. Ik denk 
dat het eventuele hiërarchi-
sche gevoel hier snel wegebt 
omdat ik hier ook gewoon op 
mijn sokken rondloop met een 
knot op mijn hoofd.’

DRESS THE PART
‘Als ik met de directie van een 
internationaal warenhuis zit 
die ik nog niet ken zal ik altijd 

hakken aantrek-
ken en ik draag 
altijd mijn eigen 
kleding. Natuur-
lijk gooi ik er wel-
eens een jasje van 
Balmain over-
heen, maar het is 
altijd herkenbaar 
Nikkie. Ik heb  
de keuze uit zo 
veel kleren die  

ik zelf  bedacht heb, waarom 
zou ik die dan niet aantrek-
ken? Alleen mijn schoenen 
en tassen zijn van andere 
merken.’

Ten slotte dan: wat heeft Nikkie 
Plessen de wereld gebracht op het 
gebied van mode?
‘Een draagbare, kwalitatief  
goede en betaalbare lijn voor 
een grote doelgroep. Iedereen 
kan er wel iets in vinden wat 
bij haar past. Of  je nou heel 
alternatief  bent of  heel zake-
lijk, we hebben altijd wel een 
stuk voor je.’ 

Dus Plessen wil stiekem toch 
pleasen?
‘Haha, ja, wat betreft kleding 
zeker!’


