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311311 

crips 
van een 

pro 
JG DE VISSCHER 

tekst Chris Nermuyten 

Ze is van opleiding restaurateur, 

houdt van eten en maakt een erg 

vrouwelijke en kleurrijke collectie... 

Meet Jo De Visscher, een creatie-

ve en tegelllk zakelijk nuchtere 

dame, wiens ontwerpen vijfjaar na 

haar carrièrewissel in winkels ver-

spreid over heel Vlaanderen terug 

te vinden zijn, ook in een eigen 

zaak. 
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HUH 

Vooral de structuur 
van voedsel is voor Jo 
een onuitputtelijke 

inspiratiebron. 

Oorspronkelijk zou Jo restaurateur worden. 
Oude schilderkunst in al haar glorie herstel-
len, leek haar de perfecte job. Dus stu-
deerde ze aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in Gent. Met haar 
diploma op zak, ging ze aan de slag in onder 
andere het S.M.A.K. en het MuHKA. Door 
de samenwerking met Walter Van Bei-
rendonckvoor de tentoonstelling `Mutilate?- 
Vermink?' verlegde ze haar passie naar de 
mode. Ze leerde patroontekenen en volgde 
een avondopleiding modeontwerp. Voor 
haar eindcollectie zocht ze inspiratie bij 
eten. Jo De Visscher: "Eten heeft me altijd 
geinspireerd. Eten en kleding lijken in be-
paalde opzichten ook erg op elkaar. Bij 
beide gaat het over voelen, smaken, ruiken 
en zien. Ik hou bijvoorbeeld helemaal niet 
van erwtjes, de textuur van die groenten 
bevalt me niet. Voor anderen is dat net het 
summum. Dat zie je ook in textiel: wat 
sommigen een zalig materiaal vinden, kun-
nen anderen helemaal niet op hun huid 
verdragen. Telkens gebruikje al je zintuigen. 
En net zoals je niet kunt leven zonder eten, 
kun je ook niet leven zonder kleren." 

Alles behalve, maar ook een beetje 
toeval 

Jo De Visscher is naast creatief ook zakelijk nuchter. "Na die 
eerste collectie, wou ik wel verder, maar ik pakte het rationeel aan. 
Want het is niet omdat je vrienden en familie wildenthousiast zijn, 
dat er zich ook daadwerkelijk kopers zullen aandienen. Ik had wat 
financiele armslag en besloot een welbepaald bedrag te besteden 
aan een eerste collectie. Ik maakte 150 stuks met mijn vast budget. 
Een Gentsebevriende interieurzaakbood mij tijdens het evenement 
Ouverture — een designwandeling in Gent — de kelder aan om 
mijn eigen collectie in te verkopen. In de zaak zelf organiseerde 
ik non-stop defiles. De eigenlijke verkoop ging, na enkele hinder-
nissen, uiteindelijk niet in de kelder door, maar ik kon voor drie 
dagen bij boetiek Suite terecht. Het thema was Miss Chocolat en 
daar maakte ik een spektakel van: Callebaut leverde woo kg 
chocolade voor in de vitrine. Na drie dagen zei Suite mij: je col-
lectie past perfect bij de rest van de zaak, laat alles maar hangen." 
Jo De Visscher was vertrokken. De tweede collectie breidde ze uit 
naar 300 stuks. Ze nam een berekend risico, wou nooit onbezon-
nen zijn. Zelf gaat ze wat sneller over haar zakelijk instinct heen: 
"Het was ook een beetje toeval, van 't een kwam 't ander." 

Kleur, structuur, vorm 
Flowers for Breakfast, Fromage a Trois... De thema's voor de col-
lecties bleven na Miss Chocolat steeds gebaseerd op eten, vooral 
de structuur van voedsel is voor Jo een onuitputtelijke inspiratie-
bron. "Bij de Fromage-collectie bijvoorbeeld had ik een schim-
melstructuur in mijn hoofd. Vervolgens ging ik op de stoffenbeurs 
Premiere Vision op zoek naar materialen die zo'n structuur 
weergeven. Mijn ideeen geven me ook een leidraad om stoffen te 
kiezen, het maakt het kiezen makkelijker. Ik heb zelfs meteen een 
bijpassend kleurenpalet in mijn hoofd. De winterlijn 2014/2015 is 
gebaseerd op Pandoro, de nieuwjaarscake van Italie. Ik werk naast 
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kleur en textuur ook veel met vorm en kop-
pel de Pandoro bijvoorbeeld aan de espres-
sokannetjes die erbij horen." 
Het prikkelen van alle zintuigen, met 
kleur, vorm en textuur, is niet alleen het 
handelsmerk van Jo De Visschers kleding. 
Ze trekt het hele concept ook door in haar 
eigen zaak in Gent. "Ik wil klanten een to-
taalbeleving bieden en niet alleen hun 
ogen, maar al hun zintuigen prikkelen. En 

dus evolueert de inrichting van mijn zaak 
mee met het thema. De meubels zijn heel 
neutraal zodat ik kan spelen met de afwer-
king en de aankleding. Ik begon vorige 
winter met de collectie Bonbon. Alles 
stond in het teken van snoep, overal ston-
den grote snoepdozen. De gordijnen van 
het pashokje maakte ik in dezelfde materi-
alen als die van de kleding. Met de collec-
tie van deze zomer, Hunger for Freedom, 

ziet de winkel er compleet anders uit: de gordijnen zijn wit en er 
is andere muziek. Ook alle accessoires in de zaak zijn nieuw, zo-
dat ze bij het thema passen. Deze maal zijn het Afrikaanse scha-
len en potten. Zo zie je hoe de hele collectie werkt. De volgende 
lijn, Pandoro, gaat dan weer de Italiaanse toer op. Dan verdwij-
nen de schalen en potten, en verkoop ik misschien wel Italiaanse 
olie. Wanneer de klant getriggerd en verrast wordt, blijft hij ge-
boeid en is hij meteen positiever gestemd." 

Echte service op maat 
De hele jodevisscher-collectie kan geretoucheerd worden. In haar 
eigen zaak gebeurt dat meteen, ter plekke. "Ik heb een bijzonder 
systeem uitgewerkt. We staan met drie in de zaak en we doen alle 
drie alles, met een beurtrol. Dat wil zeggen dat we alle drie patro-
nen kunnen tekenen, alle drie kunnen retoucheren en alle drie de 
winkel doen. Ik ontwerp weliswaar alleen de collectie, maar toets 

"Het thema was Miss Chocolat 
en daar maakte ik een spektakel van: 
Callebaut leverde woo kg chocolade 

voor in de vitrine." 
JO DE VISSCHER 

alles af aan de twee andere medewerksters. Dat is volgens mij een 
veel aangenamere manier van werken, je moet niet dag in dag uit 
hetzelfde doen. Alle drie zijn we zeer gefocust op service. We 
zullen nooit pushen en zeggen zelfwanneer iets niet goed is. Maar 
we komen dan wel altijd met een oplossing aanzetten. Inkorten, 
wat uitleggen, een extra neepje.... zulke kleine ingrepen doen soms 
wonderen. In de volgende collecties ga ik nog verder. Er zal telkens 
een extra naadwaarde van twee centimeter inzitten, zodat er nog 
meer retouches mogelijk zijn, zelfs al is de lijn nu al te verkrijgen 
vanaf maat 34 tot en met maat 46. Retoucheren is gratis, alleen 
tijdens de solden rekenen we tien euro aan. Ik krijg bijzonder veel 
positieve klantenfeedback. Vroeger, nog voor ik mijn eigen zaak 
had, was dat anders. Feedback kwam er alleen als er iets haperde, 
ik had de indruk dat ik alleen maar fouten maakte. Maar ik merk 
nu dat met de juiste aanpak iedereen tevreden naar huis gaat. D at 
is zeer lonend, voor iedereen. Onze positieve vibes zetten bij de 
klant blijkbaar de juiste stemming aan. Dat is goed voor onze 
zelfbeeld en daarenboven goed voor de verkoop." 
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