
Is het mogelijk om alleen maar duurzaam gemaakte kleding te dragen? 
Natuurlijk is dat mogelijk, hoewel dat op schoen- en tassengebied een stuk 
lastiger is. Stylist Jolanda Oskam ging de uitdaging aan om voor drie type 
vrouwen een zakelijke set samen te stellen. Passend bij hun persoonlijkheid 
en eigenheid, om stijlvol en zakelijk voor de dag te komen. The Conscious 
Collection is gemaakt voor vrouwen die weten wat ze willen en representati-
viteit met een eigentijdse twist belangrijk vinden. 

Jolanda: Vanaf het moment dat ik de collectie zag, vond ik het merk fantas-
tisch. Vooral het verhaal achter de collectie spreekt me aan en past helemaal 
in deze tijd. Het feit dat het een collectie is van een designer, zie je terug in 
de afwerking en het draagcomfort. Als stylist staat MC Collignon nu op mijn 
favoriete lijstje. De collectie is geschikt voor ieder type vrouw en ook zeer 
betaalbaar. Elk item kan op een verschillende manier worden gecombineerd, 
wat een compleet andere look oplevert: van comfortabel en sophisticated tot 
zakelijk chic. Accessoires zijn de finishing touch van een persoonlijke stijl en 
zijn een manier om een kledingstuk extra aandacht te geven. Sieraden, tassen 
en zeker schoenen kunnen een persoonlijke kledingstijl versterken. 

Wil je meer weten over de kledingkeuzes, kijk dan naar het filmpje 
op de website van Kleur&Stijl. 

Duurzame kleding wordt steeds vlotter, modischer en betaalbaarder voor een brede 
groep consumenten, dat bewijst ook The Conscious Collection* van MC Collignon. 
Een kledingcollectie gemaakt van gerecyclede petflessen. Designerkleding is vaak 
onbetaalbaar, daarom waren de modellen aangenaam verrast toen ze de prijs van de 
kledingsets hoorden.
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Duurzaam & Stijlvol 
is fashion van NU

Jolanda Oskam

*The Conscious Collection van MC Collignon 
levert een positieve bijdrage aan het milieu, 
waarbij tijdens de productie rekening is gehou-
den met de arbeidsomstandigheden. De stoffen 
van de collectie bestaan voor bijna driekwart uit 
gerecyclede petflessen. Ook de overige 30% is vol-
ledig duurzaam en eco-vriendelijk geproduceerd. In 
ieder kledingstuk wordt vermeld hoeveel petflessen 
zijn gebruikt om het kledingstuk te vervaardigen. 
moniquecollignon.com 
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Hédi: In mijn werk staat de klant centraal en moet 

ik zeker geen afleidende kleding dragen. Omdat ik 

veel zit, is comfortabele kleding belangrijk en daar-

naast heb ik het snel koud. Ik draag graag zwart 

omdat het lekker makkelijk is.

Muriel: Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan 

uit het geven van massages en coaching richting 

een vitale levensstijl. In mijn werk wil ik vrouwelijk, 

energierijk, professioneel en krachtig overkomen. 

Vanwege mijn lengte (1.62) zou ik wel een pak wil-

len dat vrouwelijk en professioneel oogt. 

Lana: Mijn werkzaamheden zijn heel divers en lopen 

uiteen van deskwerkzaamheden (onderzoeken ma-

ken, rapporten schrijven, PowerPoint opstellen etc.) 

tot afspraken met collega’s en externe bijeenkom-

sten, meetings en presentaties geven. Representa-

tiviteit is in mijn werk belangrijk en kleding is daar 

een onderdeel van. 

Jolanda: Hédi is een sprankelende persoonlijkheid met veel humor. Ik wilde voor haar een combina-

tie maken die ze zowel tijdens werktijd als buiten werktijd kan dragen. Door het toevoegen van ac-

cessoires maakt ze haar outfit stoerder en kan ze haar eigenheid tot uitdrukking brengen. 

Jolanda: Een pak voor Muriel is het mooist als het op maat wordt gemaakt, confectiekleding is 

vanwege haar curves te standaard voor haar. Een combinatie van een broek, jas en blouse is de 

perfecte manier om zowel vrouwelijk als professioneel over te komen. In plaats van een broek, is een 

(leren) kokerrok ook prachtig. 

Jolanda: Lana heeft met haar 1.80 al voldoende lengte. Haar klassieke uitstraling vraagt om frivoli-

teit in haar kleding passend bij haar karaktereigenschappen. Ik kies voor stoffen die haar vrouwelijke 

vormen benadrukken en complementeren. 

Hédi Hoelscher (47)

Beroep: psycholoog

Stijl: stoer | comfortabel

Karakter: optimistisch | vrolijk | ongedul-

dig | chaotisch

Belangrijk in mijn kledingkeuze: niet 

afleidend of opzichtig, warm, comfortabel

Muriel Hoogerland (45)

Beroep: eigenaar van Lifestyle Serenity Care

Stijl: vrouwelijk

Karakter: zacht | krachtig

Belangrijk in mijn kledingkeuze: uitstra-

ling moet matchen met kleding en comfor-

tabel zijn

Lana Zepcan (34)

Beroep: Customer Experience Specialist 

Stijl: vrouwelijk | elegant | modern met een 

klassieke touch

Karakter: energiek | enthousiast | open | 

ambitieus 

Belangrijk in mijn kledingkeuze: Ik houd 

niet van massakleding. Immers kleding 

maakt de vrouw, dus moet het net zo 

bijzonder zijn als de persoon zelf
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The Conscious Collection

Legging knitted tightfit ivory - zuiver wol € 149,90 

Dress knitted tightfit ivory - zuiver wol € 189,90

Cape knitted ivory - zuiver wol € 199,90

Sneakers Ash by Omoda | Sieraden VJR Jewels 

| Handschoenen en tas Vintage by VJR Jewels | 

Hoed Elisabetta Franchi
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Jolanda: De ivoorkleurige set geeft 

Hédi lengte en voor een formele bijeen-

komst kan ze de set combineren met 

een paar pumps of lage suède laarsjes. 

Zowel de zachtheid van de stof als de 

kleur maken Hédi benaderbaar. De ac-

cessoires geven het geheel een stoere 

look en de natuurlijke materialen geven 

de outfit een eclectisch en ongedwon-

gen touch. De hoed maakt de outfit af 

en accentueert het karakter van Hédi. 

De prachtige vintage tas van Yves Saint 

Laurent is stoer en maakt het geheel 

ongecompliceerd.

“Deze kledingset geeft 
goed weer wie ik wil zijn 
en zit erg comfortabel.”

10 MC.indd   12 08-06-17   10:11



12

The Conscious Collection

Blouse, turtleneck Ivory - 12 petflessen  € 179,90

Dress, knitted with bow - zuiver wol € 229

MC Trouser Flair Beige - 16 petflessen € 179,90

Tas Michael Kors | Schoenen Feraggio Camel 

Brown | Ketting en armband VJR Jewels | Ring 

One O’clock 
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Jolanda: De zijdeachtige blouse met 

kraagje en geplooide mouwtjes be-

nadrukt de glans die Muriel van na-

ture heeft in haar huid en versterkt het 

contrast. Het vest past perfect bij de 

structuur van het haar en in combinatie 

met de flairpijp wordt het lengte-effect 

versterkt. Qua accessoires heeft Muriel 

niet veel nodig omdat zij van zichzelf 

een krachtige uitstraling heeft. Daarom 

kies ik voor een subtiele klassieke ket-

ting van kleine kraaltjes, een gouden 

ring met een steen en klassieke pumps 

in een camel tint. De stoere tas, met 

oranje kleuraccent straalt ‘power’ uit en 

maakt deze look helemaal af.

“Leuk, dat ik in deze 
combinatie langer lijk.”
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The Conscious Collection

Jumpsuit - 36 petflessen € 349

Shawltje Butterfly print | Tas Eve by Rebeca | 

Pump Peter Kaiser by Omoda | Oorbellen One 

O’clock | Armband VJR Jewels

Jolanda: Over het algemeen maakt 

een jumpsuit langer maar door de 

wijde plissébroek, die lijkt op een lange 

rok, geeft deze outfit subtiel volume. 

Het is juist de plissé die deze outfit 

super vrouwelijk en elegant maakt. 

De gedempte kleuren geven het pak 

een zakelijke allure. Het pak is goed te 

combineren met een kort colbert voor 

een extra zakelijke touch. Het butterfly 

dessin past bij de verhoudingen in Lana 

haar gezicht en heeft het juiste con-

trast. Voor een speels effect heb ik een 

shawltje in dezelfde print aan de tas 

gebonden.

“Eindelijk een jumpsuit 
die mij qua lengte past.”
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