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2016 JOLINE JOLINK 
bestaat tien jaar. Dat zal in 
het najaar op verschillende 
manieren gevierd worden. 

2013 Opent een winkel op de Nieuwe 
Binnenweg in Rotterdam. Ook atelier en 
privé verhuizen naar Rotterdam. 

2012 Stopt met de verkoop van collecties via 
andere winkels. Concentreert zich volledig op 
verkoop via eigen webwinkel en via tijdelijke 
winkelconcepten.

maal geen zin om twee keer per jaar extreem te stres
sen. Bovendien is mijn kleding tijdloos, dus het is 
ook niet nodig. Nu ontwikkel ik in mijn eigen tempo 
en zorg ik dat er iedere drie  weken nieuwe items in 
de winkel hangen. Als die nieuwe broek in februari 
niet af is, komt hij wel in maart. Dat geeft me een 
groot gevoel van vrijheid.’ 

VON FURSTENBERG
Na haar afstuderen flirtte Jolink even met een loop
baan in Amerika. Op haar 24ste  belandde ze in New 
York, nadat ze was gescout door een headhunter van 
Diane von Furstenberg. Ze had een paar gesprekken, 
maar die liepen niet zoals ze wilde. Zo zat ze een keer 
uren te wachten in de lobby van het modehuis van 
Von Furstenberg om erachter te komen dat ze haar 
gewoon vergeten waren. Jolink keerde terug naar 
 Nederland. ‘Misschien was het ook 
wel de boost die ik nodig had om 
voor mezelf te beginnen. Het ging 
niet met  behulp van anderen luk
ken, besefte ik toen. Ik moest het 
zelf doen.’ 

Samen met Feldbrugge richtte ze haar 
onderneming op. Miet veel later keerden 
ze samen  terug naar New York. In 2007 
presenteerde ze op een heel koude win
terdag haar collectie na afloop van de 
show van Marc Jacobs. Taxi’s vol model
len reden rondjes. Zodra de menigte naar 
buiten kwam, startte Jolink de show. 
Haar kleding kwam in verschillende win
kels te hangen. Toen begon de crisis. ‘Met 
de val van Lehman Brothers viel alles in 
duigen. Mensen raakten in paniek, alle 
afspraken werden geannuleerd. We keer
den met hangende pootjes terug.’

 
PILATESREISTIJD
De laatste keer dat ze vakantie hadden, is 

alweer jaren geleden. 
Toch vindt Jolink niet 
dat ze heel hard moet 
werken. ‘We werken ze
ven dagen per week, 
maar we doen het wel 
rustiger aan. Na de 
lunch gaan we gerust 
een uur met onze hond 
gaan wandelen om te 
ontspannen. Op maan

dag ga ik voor pilatesles naar Amsterdam, 
naar Bodyvita, de studio waaraan ik ver
knocht was voor onze verhuizing naar 
Rotterdam. Daar heb ik dat uur reistijd 
met liefde voor over. Minimaal een dag in 
de week sta ik zelf in de winkel om vrou
wen advies te geven en de andere dagen 
doe ik dat online via social media. Maar 
dat voelt nooit als werk.’

Dit jaar bestaat haar label alweer tien 
jaar. In dat decennium is ontzettend veel 
gebeurd en groeide haar merk steeds ver
der uit. ‘We groeien niet snel, maar zijn 
solide, misschien is dat nog wel belang
rijker. Daar ben ik wel trots op.’ Ver voor
uit kijkt ze niet meer. ‘Het komt toch niet 
uit. Halsstarrig vasthouden aan een busi
nessplan heeft geen zin. De reden dat 
JOLINE JOLINK nog bestaat, is denk ik 
juist omdat we meebewegen met wat er 
in de wereld gebeurt.’ •

‘ Ik heb 
helemaal geen 
zin om twee 
keer per jaar 
extreem te 
stressen’
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