
SOAK

Een jas koop je niet, maar huur je

Niet een jas dragen, maar beleven

Een jas gooi je niet weg, maar laat je vergaan

Het idee van een jas wordt hervonden, dit keer met een boodschap

Een boodschap verspreidt door de drager
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INLEIDING

Wij verkopen Bio-Couture jassen, deze jassen zijn 100% biologisch. De jassen zijn afbreekbaar 
waardoor ze weer opnieuw kunnen worden geproduceerd en vervolgens als nieuw gedragen 
kunnen worden. Welkom bij SOAK, join the revolution.



SAMENWERKINGEN

SOAK wilt graag een aantal personen en instanties bedanken voor het mede mogelijk maken van 
ons 100% biologische bedrijf ‘SOAK’. 

• Emma van der Leest
• Suzanne Lee
• The Store Front Amsterdam
• 9 Straatjes
• Van Gansewinkel
• GFK
• The Boyscouts
• Willem de Kooning 



PROCES

In het begin van kwartaal ben je altijd alert op nieuwe, interessante artikelen om geïnspireerd door 
te raken. Onlangs lazen we een artikel op internet over het project ‘Form Follows Organism’ van 
Emma van der Leest. Ik citeer: During my internship at the Biocouture studio in London, I designed 
a prototype handbag. Through this process I learned all the aspects of ‘growing a bag’. Suzanne 
Lee taught me all aspects of growing a sheet. I dyed the bag with a synthetic textile dye. The 
handles are laser cut by Studio Digihaus to create a smooth finish. The seams are sewn by hand 
with a leather needle. Organism: acetobacter xylinumEmma .1

Ze gebruikt bacteriën op materialen waardoor er een proces volgt waar ze vervolgens tassen van 
kan maken. Uit onderzoek bleek dat het idee om kleding te laten groeien is bedacht door Suzanne 
Lee, zij is de bedenker van Bio-couture. Deze tak van de mode richt zich op een vernieuwende 
manier van het kijken naar wat kleding is en hoe het gemaakt moet worden.

Dit past perfect in het kader van het keuzevak ‘Design for impact’ dat wij volgen. We spraken 
hierover in de groep ( Julie, Jeroen en Carlijn ) en waren hier allemaal door geïnspireerd en 
getriggerd om hier meer over te weten te komen. Het is een trending onderwerp helemaal in de tijd 
van nu. Het is biologisch en gaat de fast fashion industrie tegen. De fast fashion industrie en de 
consumptie maatschappij waar wij ons in voortbewegen breid zich enorm snel uit. En ja, vele van 
ons doen hier aan mee, zelfs wij waren hier onderdeel van terwijl we hier niet eens voorstanderds 
van zijn. Daarom hebben we besloten om verder onderzoek te doen naar een nieuwe manier van 
produceren. In dit geval hebben we voor kleding gekozen, binnen kleding vonden we jassen de 
meest toonaangevende productgroep. Iedereen ziet het wanneer je een jas draagt en het kan een 
echt fashion item zijn, je draagt (in NL) vaak een jas in zowel de winter als de zomer dus je kan het 
hele jaar door verschillende seizoensgebonden jassen produceren. 

De manier van produceren levert geen afval op omdat de producten volledig biologisch 
afbreekbaar zijn. Dit is goed voor het klimaat, zeker in vergelijking met reguliere 
productiemethodes voor kleding en/of stoffen. Je zou bij wijze van spreken de jas die wij 
produceren op straat kunnen gooien, de natuur breekt het zelf af omdat het een compost materiaal 
is.  

Uiteindelijk besloten wij bio-couture op onze eigen manier verder uit te werken en er een merk aan 
te koppelen. We openen een pop up shop in de 9 straatjes in Amsterdam: Wolvenstraat 16 • 
1016JP Amsterdam. In de CO-AT winkel verkopen en produceren wij de jassen, van het rest 
materiaal maken we bijbehorende sjaals. Je kan alleen in de winkel iets kopen als je een 
uitnodiging hebt ontvangen, zo houden we het speciaal en onderscheidend van de hedendaagse 
fashion industrie. De uitnodiging kan je alleen krijgen van een persoon die uitgenodigd is, die krijgt 
namelijk extra uitnodigingen om uit te delen aan zijn of haar kring. Wanneer je een jas ‘koopt’ sluit 
je een abonnement met SOAK. Dit wil zeggen dat iedere maand €50,- betaald, waardoor je 
maximaal 1x per maand een nieuwe jas kan verwachten. Het maak proces van een jas komt dan 
ook neer op een maand. Je levert je oude jas in zodat daar weer een nieuwe jas van gemaakt kan 
worden. Zo ontstaat de nieuwe biologische fast fashion. 

*SOAK betekend weken, dit staat voor het proces van de jassen.*

 http://emmavanderleest.com/portfolio/the-biocouture-bag/1



PRODUCT

Het product dat wij leveren bestaat hoofdzakelijk uit jassen. Als er bij het maak proces van de jas 
rest materiaal ontstaat maken we hier sjaals van. De sjaals krijg je gratis bij de jas. Voor ons 
onderzoek hebben we zelf geprobeerd het proces van het materiaal te maken. We vonden op 
internet onderstaande recept.

Het goedje hebben we twee weken laten weken tot dat we met Emma van der Leest contact 
hadden en zij ons vertelde dat het niet ging werken zonder de bacterie ‘acetobacter xylinumEmma’ 
eraan toe te voegen. Deze bacterie konden we niet zo snel krijgen waardoor het proces stilgezet 
werd. Emma was erg enthousiast over het feit dat wij hier mee bezig waren en het wilde proberen. 

Om met experts te praten op het vakgebied van mode en accessoires zijn we langs gegaan bij The 
Boyscouts. Ik citeer: The Boyscouts is a fashion accessory label from the Netherlands promoting 
elegance in urban life, with products varying from jewelry to bags and accessories. Combining 
urban with outdoor elements define the Boyscouts’ signature: Contemporary fashion meets 
the esthetics and tradition of scouting. Themes and items change with every new collection, 
but what never changes is the use of high quality materials. The Boyscouts believes in quality 
components, works with fair-trade materials and local craftsmen. – Survival of the Finest .2

We hebben het over de mode seizoenen gehad en waar je rekening mee moet houden als je 
zoiets begint. Dit was erg interessant en zij zagen potentie in ons idee.

 https://theboyscouts.com/pages/about-us2

https://theboyscouts.com/pages/about-us


PROMOTIE

In de winkel is uiteraard iedereen welkom. Om het gevoel van luxe, high end fashion en 
exclusiviteit over te laten komen, kan je alleen aan abonnement met SOAK afsluiten als je over 
een uitnodiging beschikt. De uitnodiging is te verkrijgen in de catalogus van SOAK, deze geven wij 
in eerste instantie aan maximaal 30 mensen van onze doelgroep mee. De doelgroep zijn 
innovatieve, vooruitstrevende, extravagante, mode bewuste mensen. Met een gemiddeld tot hoog 
inkomen. Ze zijn in voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mode en milieu en zijn er dan 
ook vaak als eerste bij. Door deze doelgroep te benaderen met de catalogus waar niet alleen voor 
de desbetreffende persoon een uitnodiging in zit, maar ook 2 voor de omgeving van de persoon, 
richten wij ons sterk op de high-end bewuste doelgroep. Later verspreid dit zich naar de wat 
bredere tak van deze doelgroep. Maar om in het begin al wat bekendheid te vergaren en een goed 
statement neer te kunnen zetten hebben wij dus voor deze vooruitstrevende/hippe doelgroep 
gekozen. 

De uitnodiging ziet er als volgt uit:



PLAATS

De pop-up shop is gelegen in de 9 straatjes van Amsterdam. Dit vonden wij goed bij de feeling en 
de drive van het concept passen. Plus hier is onze doelgroep voor een groot deel te vinden. De 
pop up shop komt er minimalistisch, urban en natuurlijk uit te zien. Het moet een bepaalde luxe 
maar ook handarbeid uitstralen. 

Als je de shop betreed krijg je een fris en rustig gevoel. Maar ook de drive naar milieu bewust 
zonder de negatieve mainstream/hippie imago. 



TECHNOLOGISCH

Het proces van het materiaal is nadat je het recept hebt gevolgd en de goede bacterie toegevoegd 
hebt, vooral weken en wachten. Het materiaal moet uit zichzelf gaan rotten waardoor er een sterke 
structuur van het materiaal ontstaat. Deze structuur zorgt voor stevigheid en de draagbaarheid van 
de jassen. Na ongeveer 4 weken, dus een maand is het materiaal klaar. Dan komt het design 
gedeelte. 

Hier komt de lasercutter in beeld. De member (voor wie de jas gemaakt wordt) kan zelf wensen 
aangeven over het design van de jas. Of er een patroon in komt, hij helemaal egaal wordt. Noem 
maar op, want in principe kan je alles met de jas doen, zoals jij het wilt. 

Verder wordt er gewerkt met een speciaal soort lijm, gemaakt van natuurlijke producten. Dit zorgt 
ervoor dat het materiaal stevig aan elkaar blijft zitten. Wanneer op sommige delen het écht nodig is 
voor meer ondersteuning te bieden, hebben we een naaimachine waar de jas onder kan. Ook kan 
de naaimachine details aan de jas toevoegen die de lasercutter niet kan doen. Denk hierbij aan 
borduursels/logo’s.



MAATSCHAPPELIJK ASPECT

SOAK probeert het proces van technologische ontwikkeling te doorgronden. We proberen vooral in 
te gaan op de veranderende inzichten in de technologiedynamica met betrekking tot de 
maatschappelijke en culturele dimensie, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de betekenis 
van ‘vertrouwen’ en ‘draagvlak’ als driving factors voor een succesvol verloop van het proces van 
ontwikkeling, implementatie en toepassing van innovaties. Tevens wordt stilgestaan bij het 
ontbreken van deze kenmerken als verklarende factor voor de technologische mislukkingen, of tot 
het mislukken van ons streven naar de toekomst. 

Als onze doelgroep met de jassen gezien worden hopen wij dat er vragen ontstaan bij de mensen. 
Vragen zoals ‘waar komt die jas vandaan?’, ‘wat voor materiaal is het?’ en ‘zijn ze duur?’. Nadat 
SOAK als merk meer naamsbekendheid heeft gecreëerd worden deze vragen beantwoord. 
Hopelijk in positieve zin. Mensen zullen zelf zien en ervaren dat het proces niet als ‘vies/smerig’ 
beschouwd hoeft te worden (wat natuurlijk met bacteriën wel snel zo klinkt). Ze kunnen zelf zien 
dat het goede kwaliteit is en dat het op een gegeven moment niet meer gezien hoeft te worden als 
‘aparte’ of gekke kleding maar juist normaal.

Het is een proces van tijd. Mensen moeten aan het idee en proces gewend raken plus ze moeten 
mensen voor zich hebben die de jassen hebben gedragen. Een beetje als het spreekwoordelijk 
gezegde ‘als er een schaap over de dam is, volgen er meer’. 



BEDRIJFSMATIG

Over de groei van SOAK valt nog veel te ontdekken. Ik denk dat je dit pas duidelijk kan vertellen 
wanneer een bedrijf of merk zoals SOAK echt bestaat en zijn vruchten afwerpt. We beginnen 
redelijk klein in Amsterdam met het openen van één pop up shop. Amsterdam leek ons meteen 
logischerwijs de beste keuze omdat ze hier openstaan voor veranderingen en trends. Als je het 
hebt over de toekomst zou je kunnen denken aan meerdere vestigingen openen door Nederland. 
Ook dan zou je goed moeten kijken welke steden hier klaar voor zijn. Wellicht dat Rotterdam een 
goede plek zou zijn voor vestiging nummer twee. 

Voor nu is het een pop up shop, dit zou bij groei een vaste winkel kunnen worden en als het heel 
goed gaat zelfs een keten. Maar hier moet je uitkijken dat het niet eindigt net als de H&M of ZARA. 
We moeten hierin dicht bij onze missie en visie blijven. Buiten Amsterdam en Rotterdam moet je 
het gaan zoeken in het buitenland. Landen zoals New York, Parijs, Milaan en andere grote 
innovatieve mode steden zijn klaar voor deze verandering in hun gemeenschap. De winkels, in het 
begin pop up shops, zullen alleen te vinden zijn in grote steden. Zodat het exclusief blijft, geen 
keten uitstraling krijgt en omdat de doelgroep vaak te vinden is in een grote stad.

Verdere doorgroei mogelijkheden kunnen zijn, een lijn uitbrengen. Dus niet alleen een jas + sjaal 
maar ook een trui, een broek en een tas. Dit zijn producten die prima vanuit dit materiaal gemaakt 
en gedragen kunnen worden.



AFSLUITING

Dit verslag en onderzoek is gemaakt voor het keuzevak ‘Design for impact’. Wij vonden het een 
interessant onderzoek en hebben onze persoonlijke interesses en visie hierin weten te 
combineren. De studierichtingen die wij volgen, product design en advertising, kwamen hier ook 
goed in bod wat het voor ons zelf ook waardevol maakte.

Namen en richtingen:

-   Julie van der Meiden Advertising
- Carlijn Bijlsma Advertising
- Jeroen Cleijne                                                       Product Design

 


