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V R O U W E N

Deviante vrouwen in de mode

H
et dagbestedingproject, een initiatief van Stichting 
Mode Met een Missie, is in eerste instantie ge-
start voor dak- en thuisloze vrouwen. Het concept 

van Mode Met een Missie, een idee van Rietje Compiet en 
Jacqueline van Lent, is gebaseerd op contrasten: hoogwaardig 
modedesign versus dakloze vrouwen, esthetisch versus rafelig 
en zelfkant versus rijkdom. Dit is niet alleen in het label ver-
taald, maar ook in de managementstijl en de manier van wer-
ken. Vrouwen werken in een inspirerende werkomgeving en 
worden betrokken bij de ontwerpen en de presentaties. Hun 
achtergronden zijn niet alleen een belangrijke inspiratiebron, 
ze vertalen zich ook in de kledingstukken. In elk kledingstuk 
is, meestal onopvallend, een tweedehands onderdeel verwerkt, 
zoals biesjes van tweedehands materiaal of een mooie oude 
knoop. 

Geen hoge werkdruk

Inmiddels is de groep uitgebreid met vrouwen met een psy-
chiatrische achtergrond. Tegenwoordig is er ook veel vraag van 
vrouwen die een werkervaringsplaats zoeken. Of dat niet moei-
lijk is, werken met vrouwen met zoveel verschillende achter-
gronden? Marie-Josée Jansen, een van de begeleiders, is van 
oorsprong psychiatrisch verpleegkundige. ‘De groep bestaat uit 
vrouwen met heel uiteenlopende achtergronden. Ieder heeft 
haar eigen verhaal. Zoals de vrouw met een bipolaire stoor-
nis. Ze werkt hier drie ochtenden omdat ze na haar opname 

niet alleen thuis kon zijn. We 
hebben haar helemaal zien 
opknappen!’ 

Die verschillen zitten el-
kaar overigens niet in de weg. 
‘Er is een tolerante sfeer, vrou-
wen met een psychiatrische 
achtergrond trekken zich juist 
op aan vrouwen die puur om 
werkervaring op te doen in 
het atelier werken. Iedereen 
houdt rekening met elkaar. 
Een jonge vrouw met een bor-
derline stoornis vraagt bij-
voorbeeld na elk naadje dat 
ze gemaakt heeft op een luid-
ruchtige manier aandacht. De 
groep accepteert dat. Vrouwen 
die hier vanuit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten 
of de Regionale Instelling voor 
Beschermd Wonen geplaatst 
zijn, kunnen over het alge-
meen niet tegen een hoge werkdruk. Wij stellen dan ook wei-
nig eisen aan hen. De enige eis is dat ze het laten weten als ze 
niet kunnen komen. Aan die afspraak moeten ze zich houden.’ 
Ook niet alle vrouwen kunnen naaien als ze in het project stap-
pen. Begeleidster Jansen en haar collega Bolland, die een mo-
deachtergrond heeft, weten de vrouwen zo te stimuleren dat ie-
der op haar eigen niveau kan werken. 

Voor de vrouwen met een werkervaringsplaats bestaan wél 
verplichtingen. Op tijd komen en aanwezig zijn moet.

Sobere chic   

Het atelier was onlangs nog in de publiciteit. ‘Heb je niet ge-
zien dat Jet Bussemakers op Prinsjesdag op tv riep: “Onthoudt 
de naam Mode met een Missie!’’,’ vraagt Jansen enthousiast? 
Staatssecretaris Bussemakers droeg die dag een pakje dat in het 
Nijmeegse atelier gemaakt is. Samen met haar PR-functionaris 
kwam ze de kleding passen en nodigde de groep uit om in Den 
Haag koffie te komen drinken. Een aantal modellen werd ook, 
met veel succes, geshowd op de Arnhemse Mode Biënnale. 
Mode met een Missie beperkt zich niet tot Nijmegen. Ook 
Arnhem, Apeldoorn en Tilburg kent ateliers waarin op dezelfde 
manier gewerkt wordt. De kleding, gekarakteriseerd als ‘sobere 
chic’, wordt vooralsnog op één verkooppunt verkocht. De ini-
tiatiefneemsters zijn in onderhandeling met verschillende win-
kels om het modelabel als commercieel product in de markt te 
zetten. Inkomsten uit de verkoop vloeien terug in de ateliers, ze 
worden gesponsord door regionale overheden, ontwikkelings-
organisaties en het bedrijfsleven.   

 Petra Jorissen

Voor informatie en aanmelding kijk op: www.modemeteenmissie.nl

In Nijmegen werkt een groep vrouwen in een 

nieuw, speciaal voor hen in het leven geroepen 

project. In een prettig ogende naaiatelier maken 

ze exclusieve dameskleding voor het modelabel: 

Amie - toi. Ze werken daarbij nauw samen met jonge 

Arnhemse modeontwerpers. Het gaat om vrouwen 

die lange tijd in een moeilijke situatie verkeerden: 

vrouwen met een verslavings- of psychiatrische 

achtergrond, dakloze vrouwen en vrouwen die 

vanwege andere omstandigheden letterlijk proberen 

de draad weer op te pakken. De gedachte achter 

dit project: iedereen verdient een tweede kans. 

Deviant in gesprek met een van de begeleidsters, 

Marie-Josée Jansen.
F

ot
o 

P
et

er
 S

ti
gt

er


