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So Yes

Mooi, comfortabel
en praktisch
Het Belgische kledingmerk So Yes begint ook in Nederland
bekend te worden. Zestig winkels in België verkopen de modieuze
aangepaste kleding. Nederland heeft twee verkooppunten, maar
je kunt ook online bestellen.
Tekst Ria Scholman
Foto's So Yes

“N

ieuw dit jaar
voor de heren is onder
andere een
bordeauxrode rolstoelbroek met een diepe rits en
blauwe overhemden met magnetische
knopen. Voor dames in een rolstoel hebben we een elastische, gewassen jeans en
een groene short.” Aan het woord is Jessie
Provoost. Heel enthousiast vertelt ze over

de kledinglijn van deze zomer. Kleding
die modieus is én superpraktisch als je
een lichamelijke beperking hebt.

Oplossingen zoeken
De Vlaamse Jessie en haar collega Sofie
Ternest werkten dertien jaar als ergotherapeut in hetzelfde ziekenhuis op de afdeling neurorevalidatie. Sofie werkt er nog
parttime. Jessie: “Als ergotherapeut zijn we
gewend om oplossingen te zoeken. Onze

cliënten die in een rolstoel zitten, zeiden:
‘We willen weleens wat anders aan dan
die gemakkelijke joggingbroek. Ik kom zo
niet graag buiten.’ We zochten dus naar
kleding die praktisch is, maar ook comfortabel en modieus. Een jas aantrekken
en dichtdoen is bijvoorbeeld een hele klus
voor iemand met fijnmotorische beperkingen. Of denk aan de rolstoelgebruiker met
ontblote rug en te korte broekspijpen. Je
kon wel wat kopen in het buitenland,

MODE

Praktische
herenpantalon.

maar dat was heel beperkt, of niet modieus. En toen zijn Sofie en ik vijf jaar geleden maar zelf begonnen.”

Geen blote rug
Aanvankelijk maakte So Yes vooral broeken. Jessie: “We hebben allerlei soorten.
Pantalons met elastische tailleband zijn bijvoorbeeld praktisch voor mensen met een
halfzijdige verlamming of de ziekte van
Parkinson. Vaak kunnen ze nog wel wat
stappen, maar moeten ze veel handelingen
met één hand kunnen doen. Dankzij de
broek met elastische tailleband kunnen ze
zich bij de toiletgang met een hand vasthouden aan een beugel en met de andere
de broek naar beneden doen. Zit je veel,
dan hebben we de zit-sta-broek waarbij je
geen blote rug krijgt. We hebben modieuze broeken voor sportieve rolstoelers, maar
ook pantalons met lange zijritsen voor
mensen die een katheter hebben, of voor
mensen die geholpen moeten worden met
aan- en uitkleden.”
Op de website valt het op dat de broeken in de meerderheid zijn. Maar er
zijn ook rokken en jassen met een magnetische rits. Jessie: “We zijn begonnen
met broeken omdat daar de meeste
behoefte aan was. Maar er zijn concrete
plannen om de collectie uit te breiden
met een warme rolstoeljas, amputatiebroeken en overhemden. Onze collectie
bestaat uit een basiscollectie en een
seizoenscollectie. Die laatste lijn wisselt naargelang de seizoentrends. We

Lange rok met praktische rits.

Modieus jasje met
drukknopen.
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“We betrekken de
doelgroep heel erg
bij ons bedrijf”
hebben maten van heel klein, maat 34,
tot heel groot, maat 56.

Rolstoelbroek Vinny,
met elastisch
boord.

Mannen blij
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Jessie en Sofie merken dat het voor veel
mensen een hele stap is om bij hen te gaan
winkelen. Jessie: “Veel mensen met een
beperking willen zo lang mogelijk ‘gewone’ kleding blijven dragen. Het kan
dan soms een hele stap zijn om bij ons te
gaan winkelen. Maar als men eenmaal die
drempel heeft genomen, komt men gegarandeerd terug. Vooral mannen willen
dan absoluut niets anders meer. Die zijn
zo blij met kleding die niet alleen mooi,
maar ook comfortabel is. Ze waarderen de
vrijheid die het hun biedt. Vrouwen zijn
gewend om heel veel keuze te hebben en
sommige vrouwen gaan graag op zoek in
diverse winkels naar iets leuks. Maar wij
kunnen qua aanbod uiteraard niet concurreren met H&M of Zara.”

Geruite broek met elastiek.

betrekken de doelgroep heel erg bij ons bedrijf, niet alleen bij de ontwikkeling. Voor
de fotoshoots worden mensen met een fysieke beperking gevraagd als model. Zij zijn
als het ware de ambassadeurs van So Yes.”

Alles is mogelijk

Fotoshoots
Jessie: “Sofie en ik zijn samen zijn de
bedenkers. We vertrekken steeds vanuit
een probleem dat zich aandoet bij een
specifieke doelgroep en zoeken hier de
beste oplossing voor. Een professional
giet onze aanbevelingen in een ontwerp
en een prototype. Dit prototype testen we
uit met de doelgroep om de juiste feedback
te krijgen. Hiermee gaan we verder aan de
slag tot alles honderd procent goed zit. Dit
ontwikkelingsproces kan een jaar of zelfs
langer duren. De productie wordt vervolgens voornamelijk in Tunesië gedaan. Dat
moeten we doen om zo de prijs te drukken. We zijn zelf in het atelier geweest en
er wordt daar keurig netjes gewerkt. We

Jasje met magnetische rits.

Het was geen sinecure om ook in coronatijd het bedrijf draaiende te houden. Jessie:
“Ik mis heel erg de contacten met mensen.
Ook al zijn we wel gewoon per mail en
per telefoon bereikbaar. Maar voorheen
hielden we ook vaak workshops voor
revalidatiecentra, ziekenhuizen en winkelmedewerkers. Veel mensen weten niet
van ons bestaan en die pr blijft nodig.”
Desalniettemin is de kleding van So Yes in
circa zestig winkels in België te koop. Er
is een winkel in Noorwegen en in Zwitserland, plus twee in Nederland, namelijk
Thuisgekleed.nl in Zwolle en Nunspeet.
Omwille van een lagere prijs biedt So Yes
confectiekleding. “Maar,” zegt Jessie, “heel
vaak moet er nog iets extra’s worden gedaan. Een grotere of kleinere lengte, een
verbreding maken. We gaan tot het uiterste om een goede service te bieden.”

Meer informatie:
so-yes.com

