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Welkom

Dit mini procesboek is een beknopt inzicht in de belangrijkste 

elementen en beslismomenten in het (creatieve) proces 

van mijn afstudeerproject ‘H&M Balance’. Het is het laatste 

onderdeel van mijn opleiding Fashion & Branding aan het 

Amsterdam Fashion Institute. 

De structuur van dit boek is opgebouwd uit de vier fases 

waarin de afstudeerperiode chronologisch is opgebouwd: 

orientatie, diepte-onderzoek, actualisatie & presentatie. 

Jos Nuijten 

Fashion & Branding 

2017 

‘H&M Balance’ is een individueel afstudeerproject. 

Alle bijhorende eindproducten zijn mijn eigen werk.

Merel de Boer, Herman Jager, Kirsten Jassies, Ciska de 
Lange, Jacqueline Wolfs, Charlotte Lokin, Frank Wijlens, 
Jonas Nathan, Adrien Gassema, Matteo Millone, Sander 

Breggeman, Maarten Goddijn, Eric Kraak, Dick Langeberg, 
Tim Schipper, Taylor Harkness, Timo Steenvoorden, Jaïr 
Darnoud, Oscar Lau, Tony Jones model management, 

Studio Automat, Iraj Raghosing, Gabrielle Ibelings, Marit 
van der Spruit, Yoeki de Bree, Copy Copy, Delight Yoga, 

Katharina Mayerhofer, Han Nuijten, Francine Nuijten

Speciale dank aan
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Fase 1

ORIENTATIE

Startpunt: Yoga
Ik wilde graag iets met mijn interesse spiritualiteit doen 
en via daar kwam ik bij yoga. Omdat yoga iets concreets 

is en duidelijk te vertalen is naar lifestyle & 
kleding, heb ik gekozen om hiermee verder te gaan. Ik 
doe zelf aan yoga en ben eigenlijk bijna nog nooit 

yogakleding voor mannen tegen gekomen. 
Het is een kleine, maar interessante doelgroep 

die ik nader wil onderzoeken. 

Yoga in het leger 

Yoga

Geen sport

Ademhaling

Meditatie

Yogakleding

Divers (heel veel 
verschillende 

soorten) 

Goed voor 
gezondheid en 

ontspanning

Yoga faciliteiten op 
vliegvelden (wordt 
steeds populairder) 

Gaat niet over 
presteren maar het 
proces er naartoe

Veel vrouwen, 
weinig mannen 

Amsterdam

De nieuwe 
yogaschool

Delight yoga

Kundalini Yoga 
Amsterdam

Spirituele 
discipline

Mannen die aan yoga 
doen is een interessante 

doelgroep

Interessant waarom er 
zo weinig mannen aan 

yoga doen en wat merken 
hiermee doen 

Wat wordt er op dit 
moment aangeboden 

op het gebied van 
yogakleding? 
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Wat wil ik weten? ?
1

Wat is het huidige aanbod van 
yogakleding?

2

Waarom zijn mannen (alsnog) in de 
minderheid m.b.t. yoga? 

3

Wat zijn trends op het gebied van 
mannen & yoga? 

Onderzoeksmethoden 

Desk research (artikelen, onderzoek) 
Oriënterende interviews 

Enquetes 
Observatie

MERKONDERZOEK

NIKE

Assortiment: Heel breed, veel keuze 
Soort kleding: Sportkleding voor Yoga, 
running, fi etsen & trainen 
Prijsklasse: € 70 - € 180
Online shop: Ja 
Stijl: Minimalistisch & trendy 
Aanbod mannen: Groot aanbod, wel 
veel focus op running in communicatie 

Assortiment: Heel breed, veel keuze 
(yogamatjes, yogatassen etc) 
Soort lijn: Speciale yoga collectie 
Prijsklasse: € 20 - € 180 
Online shop: Ja 
Stijl: Sportief, body-consious, veel kleur 
Aanbod mannen: Geen 
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MERKONDERZOEK

ADIDAS

OHMME

Assortiment: Breed, ook veel accessoires 
Soort lijn: Geen aparte lijn, onderdeel 
van performance & Stella McCartney
Prijsklasse: € 35 - € 140 
Online shop: Ja 
Stijl: Streetstyle, trendy, veel prints  
Aanbod mannen: Geen 

Assortiment: Klein assortiment, alleen 
gericht op mannen 
Soort kleding: Relaxed yogawear, 
Prijsklasse: €30 - €70
Online shop: Ja 
Stijl: Casual, natuurlijke materialen, spir-
ituele invloeden 
Aanbod mannen: Uitsluitend mannen

H&M

ALO YOGA

Assortiment: Middelgroot 
assortiment 
Soort kleding: Bodymind collectie, ger-
icht op yoga & sport
Prijsklasse: €12 - €25 
Online shop: Ja 
Stijl: Sportief, trendy 
Aanbod mannen: Geen 

Assortiment: Groot assortiment voor 
vrouwen, voor mannen klein
Soort kleding: Casual, trendy 
Prijsklasse: €30 - €140
Online shop: Ja 
Stijl: Trendy
Aanbod mannen: Ja, maar wel beperkt 

MERKONDERZOEK
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“Je kunt zeggen dat ongeveer 10% van onze klanten man is” 

“Het aanbod van yogakleding is nog heel erg beperkt, het is nog heel erg 
geitenwollensokken” 

“De mannen die hier hun yogakleding kopen zijn echt al ervaren. Ik denk 
dat de stap voor mannen om over te stappen op speciale yogakleding nog 
te hoog is” 

“Het grootste verschil tussen normale sportkleding & yogakleding zit ‘m 
vooral in de materialen. Het is vaker biologisch en het zit wat losser”.

“Ik ben bang dat mannen niet snel veel geld zullen neerleggen voor een 
yoga outfi t”.

“Doordat steeds meer vrouwen aan yoga doen, doen ook steeds meer man-
nen het” 

“Het voornamelijkste doel van mannen bij yoga is: ontspanning” 

“De yogakleding business voor vrouwen is momenteel heel populair, maar 
er wordt niet zoveel aangeboden voor mannen en wat wordt aangeboden 
slaat niet echt aan” 

“De beeldvorming van yoga is erg storend: veel vergevorderde poses die 
afschrikken”.

“Ik denk dat yoga steeds meer geaccepteerd wordt bij mannen doordat 
bijvoorbeeld rolmodellen als sporters en voetballers het doen” 

“De type yogakleding is afhankelijk van de yogavorm” 

DOMINIQUE VAN VLIET, Yogawinkel Yogisha Amsterdam

TIM SCHIPPER oprichter ‘Mannenyoga Amsterdam’

DICK LANGEBERG oprichter yogamerk Kate & Jakob

ORIËNTERENDE 
INTERVIEWS

DESK RESEARCH

Yoga bij mannen is in opkomst, 
maar er hangt nog steeds een imago 

probleem omheen: mannen vinden het 
snel te zweverig of zijn bang dat het 
niet actief genoeg is. Er worden wel 
steeds meer speciale ‘mannenyoga’ 

lessen gegeven 

13
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DESK RESEARCH

YOGA IN AMERICA STUDY

Americans believe that yoga ...
v  Is good for you
v  Increases flexibility and strength

v  Enhances athletic performance
v  Relieves stress

 *1 PERSON EQUALS 10 MILLION AMERICANS

 *

79 percent  
of yogis

ENGAGE IN OTHER FORMS OF EXERCISE  
SUCH AS RUNNING, CYCLING, AND WEIGHT LIFTING

M
IL

LI
O

N

million

74

(Up from 20.4 million in 2012!)

percent  
of yoga  

practitioners  
have been 

practicing for  
5 years or 

less

TOP 5 PLACES YOGIS PRACTICE

16.8$ Amount yogis spend on 
classes, yoga clothing,  
equipment, and accessories  

20
16

1 Home 2 Gym or 
health club

4 Community 
center

5 Park

GENDER
DIVISION

72%
26.4  

MILLION

28%
10.3  

MILLION
B
IL
LI
O
N

3 Yoga studio

The 2016 Yoga in America Study was fielded by Ipsos Public Affairs. #YogaInAmerica 
yogajournal.com/yogainamericastudy • yogaalliance.org/2016yogainamericastudy

The number of Americans likely  
to try yoga in 2016The number of 

yoga practitioners  
in 2016

(An increase of $6.1 billion since 2012)

Highlights from a national survey of more than 3,700 people.
© 2016 Yoga in America Study conducted by Yoga Journal and Yoga Alliance

TREND RESEARCH

marketingtribune     no 01 | 12 januari 2016       

Marketingtrends
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orige eeuw waren vooral mannelijke 
waarden dominant in onze maatschappij. 
Waarden als ratio, ego, competitie, hiërarchie. 
Niet alleen de man gedroeg zich als een ‘echte 
man’, ook van de vrouw werd steeds meer mannelijk-
heid verwacht. Van ‘een slimme meid is op haar toe-

komst voorbereid’ tot de powervrouw van de jaren negentig, met 
bijvoorbeeld Nina Brink, die als een ‘vent’ haar plek veroverde in 
de zakenwereld. Vanaf het begin van de huidige eeuw is de nadruk 
steeds meer komen te liggen op vrouwelijke waarden. Vanuit het 
besef dat juist waarden als creativiteit, aandacht, zorg en samen-
werking een positieve transformatie in de maatschappij brengen. 
En zo kwam de vrouw meer in balans en werden de mannen gelei-
delijk feminiener. Dit was het tijdperk van de metroman, die over 
zijn gevoelens praatte, meer zorgde voor de kinderen en zichzelf 
tot in de puntjes verzorgde. Met als toonbeeld David Beckham. De 
man werd meer gewaardeerd om zijn vrouwelijke dan om zijn 
mannelijke kant. En de rol van de man werd diffuser. Sommigen 
spraken zelfs van een ‘MenCession’.

Balans
Inmiddels worden we ons er steeds meer van bewust dat zowel 
sterke mannelijke waarden als sterke vrouwelijke waarden nodig 
zijn. Dat de kracht juist ligt in het vinden van ieders unieke balans 
tussen de tegengestelde tendensen in onszelf. Hoofd & hart, 
kracht & kwetsbaarheid, hard & zacht, ego & collectief. En zo staat 
een man op die zeer mannelijk is en tegelijkertijd zeer vrouwelijk. 
We noemen hem de GentleMan. Hij is ‘gently strong’ en ‘heroic 
sensitive’.
De GentleMan verzorgt body & mind, maar op een zeer mannelijke 
manier. Broga is hier een mooi voorbeeld van. Een mannelijke 
vorm van yoga, gecombineerd met squads en push-ups. Hammer 
& Nails, een manicurezaak omgetoverd tot een man cave waar je 
in leren stoelen onder het genot van een whisky je nagels kunt 
laten doen. En OnsMannen is een Nederlands grooming-merk, 
opgericht door een man die het zat was dat zijn baard na het dou-
chen naar perziken rook. Hij besloot een grooming-lijn op te rich-
ten die ervoor zorgt dat je baard mannelijk ruikt, maar mét respect 
en zorg voor de planeet. Een mooie mix dus tussen zeer masculien 
en feminien.
Deze combinatie van ‘mannelijk’ ondernemerschap met een ‘vrou-
welijke’ purpose zien we in meer nieuwe start-ups. Zoals het 
Nederlandse merk Naïf, met verzorgingsproducten voor baby’s. 

GentleMen
Virginia Woolf zei ooit: ‘It is fatal to be a man or woman pure and simple: one must be a woman 

manly or a man womanly.’ Wolves & Birds ziet dat dit vandaag de dag manifest aan het worden is.

V
‘De nadruk is 
steeds meer 

komen te liggen 
op vrouwelijke 

waarden’

tekst en beeld Wolves & Birds, trendstrategy door Jacqueline Wolfs (Jacqueline Wolfs Strategy & Insights) en Merel de Boer (Studio W.Y.S.)

Opgericht door twee ‘snelle jongens’, die succesvolle carrières 
hadden bij grote multinationals. Toen ze vader werden, verbaas-
den ze zich over de troep in babyproducten. Ze hingen hun car-
rière aan de wilgen en ontwikkelde dit inmiddels succesvolle merk.
De GentleMan zet zijn mannelijkheid in om iets bij te dragen aan de 
maatschappij. Door zijn mannelijkheid uit te vergroten, toont hij zijn 
vrouwelijke kant. We kennen allemaal het voorbeeld van Movem-
ber: je snor laten staan voor het goede doel. Maar een nog gaver 
voorbeeld hiervan is de Distinguished Gentlemen Ride. Een motor-
tocht die wereldwijd wordt georganiseerd, waar mannen bij elkaar 
komen om samen, strak in pak op de motor, bewustwording te 
creëren voor prostaatkanker en geld op te halen voor onderzoek. 
Een ander voorbeeld is Merijn Tinga, die van plastic afval een 
surfplank maakte. Terwijl hij de golven van de Nederlandse kust 
overmeestert, probeert hij bewustwording te creëren voor de 
plastic soep.
Hoe kun je als merk verbinding maken met deze GentleMen? 
Omarm je mannelijke en vrouwelijke kant. Wees zelf ‘gently strong’ 
en ‘heroic sensitive’; strijd voor een doel maar op een zachte 
manier. Verbind de GentleMen met elkaar en geef ze een podium. 
Maar neem jezelf niet al te serieus. Want dat is nóg een kenmerk 
van de GentleMan: zelfrelativering.
Eerlijk gezegd zien wij nog weinig merken gericht op mannen die in 
communicatie een goed antwoord bieden op waar de GentleMan 
om vraagt. Communicatie gericht op mannen gebeurt vaak nog 
heel traditioneel: ofwel heel mannelijk, mannen onder elkaar en 
onderbroekenlol, of in de sfeer van de metroman. De combinatie 
van zeer masculien en zeer feminien zien we nog weinig. Een voor-
beeld van een tijd terug is natuurlijk Old Spice, een man die achter-
stevoren op een wit paard met een grote knipoog vrouwen ver-
telde hoe hun man ook kan ruiken, namelijk naar een ‘echte man’. 
Maar sindsdien hebben we eigenlijk weinig goede voorbeelden 
gezien. Zonde, vinden wij. Willen de GentleMen onder de merken 
daarom alsjeblieft nu opstaan?

Traditioneel
Communicatie gericht op mannen gebeurt vaak nog heel traditioneel

61 12 januari 2016       

Er vind een beweging plaats 
in de defi nitie van wat 

mannelijkheid is. Mannen 
vinden steeds meer balans 

tussen vrouwelijke & mannelijke 
waarden en ook lichaam en 

geest, vandaar dat ook steeds 
meer mannen aan yoga doen. 

“De focus ligt tegenwoordig in de maatschappij meer op vrouwelijke 
waarden, bijvoorbeeld creativiteit, zorg, aandacht & samenwerking” 

“Je ziet dat mannen nu op een mannelijke manier steeds meer hun hoofd 
& hart combineren, maar ook kracht & kwetsbaarheid” 

“Het gaat dus echt om het combineren van die twee krachten” 

“Ik denk dat er nog een hele grote groep is die het nog echt te spannend 
vind om zijn vrouwelijke kant te ontwikkelen en dat er dus ook nog steeds 
daardoor een taboe hangt op yoga”

INTERVIEW JACQUELINE WOLFS 
Trendwatcher, Wolves & Birds

Modern Men’s Style Tribes report
Jian DeLeon / 05.27.16
WGSN

Marketingtribune 12.01.16
Wolves & Birds 
Merel de Boer & Jacqueline Wolfs

Yogaalliance.org. (2016). 2016 Yoga in America Study | Yoga Alliance. [on-
line] Available at: https://www.yogaalliance.org/2016yogainamericastudy 
[Accessed 28 Sep. 2016].
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ENQUETE ENQUETE

MET WIE GA JE NAAR 
YOGA? 

Meerderheid:
- Vind het fi jn om alleen te 

gaan 
- Ontmoet daar mensen 

WELKE WOORDEN 
HERKEN JE HET 

MEEST? 

- Bewust
- Praktisch 
- Nuchter

HOE SPIRITUEEL VIND JE 
JEZELF? 

Gemiddeld  

WELKE LICHAMELIJKE 
BEZIGHEDEN HEB JE 

NAAST YOGA? 

Meerderheid:
- Fitness 

-Hardlopen 
-Overig  
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ENQUETES

WELKE MENTALE 
BEZIGHEDEN HEB JE 

NAAST YOGA? 
 

Meerderheid: 
- Niet, maar zou het wel willen

- Mediteert regelmatig 
- Houdt zich bezig met 

mindfulness 

ENQUETES

Wat voor 
ongemakken 

ervaar je tijdens 
yoga?  

Broekje kruipt 
omhoog

Als zweet op 
yogamatje drupt, 

glij ik snel weg 

Shirt valt in 
mijn gezicht 

tijdens bepaalde 
houdingen

Weinig variatie in 
kleding

Comfort, niet 
ademend genoeg, 
snel wegglijden, 

geen stretch

Opeenhoping van 
stof

Broekjes juist te 
strak of te wijd

Moet er wel 
fatsoenlijk uitzien: 

moet niks uit je 
broekje hangen 

Broekjes te strak 
rond de dijen 

Om iets te vinden 
wat bij mijn hele 

training past 

ze laten niet 
genoeg beweging 

toe

Katoenen shirts 
en shorts blijven 
hangen op de 

yogamat 

De shirtlengte is te 
kort 

Shirt valt in mijn 
gezicht tijdens 

down dog

Je balans vinden in 
hoeveel ruimte je 

nodig hebt

Weinig rekbaarheid 
rond de benen en 

in de taille 

Stoffen van 
broekjes zijn te 

zwaar 

Shirts zijn te baggy 
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Belangrijkste uitkomsten
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De yogakleding markt 
voor mannen is nog 
erg beperkt 

Yoga in amerika: 
2012 -> 4 miljoen 
2016 -> 10 miljoen 
Yogaspullen
2012 -> 10 biljoen 
2016 -> 16 biljoen  

Meer dan 80% van yoga 
beoefenaars is vrouw
(Bij Delight yoga in 
amsterdam is 15% man)

Yoga is bedacht door 
mannen, vrouwen waren 
zelfs in het begin niet 
welkom

Mannen herkennen 
zich niet meer in de 
yoga cultuur 

De ‘transformation 
economy’ zorgt ervoor 
dat ‘een betere versie 
van jezelf het product 
wordt’ - Business of 
fashion 

“De gladde stof van 
mijn trainingsbroek 
werkt ook niet mee”

“De alfa man is 
gedateerd,: de 
nieuwe man is 
emotioneel intelligent 
en zelfverzekerd met 
zijn eigen identiteit” - 
WGSN Trend report  

“mannen zullen 
niet snel veel geld 
neerleggen voor 
een yoga outfit (in 
tegenstelling tot 
vrouwen)” - (interview, 
mannenyoga) 

“mannen zullen 
niet snel veel geld 
neerleggen voor 
een yoga outfit (in 
tegenstelling tot 
vrouwen)” - (interview, 
mannenyoga) 

Naast interesse in yoga, 
zouden mannen ook 
mentaal bezig willen 
zijn (met meditatie, 
mindfulness)

Mannen die yoga 
doen, zien yoga niet 
als sport. Mannen die 
nog geen yoga doen, 
wel. (enquete) 

Mannelijke & 
vrouwelijke waarden 
zijn meer in balans 
(hoofd & hart, hard 
& zacht, ego & 
collectief)

Mannen schamen zich 
voor hun niet-lenigheid, 
ze zitten ook lichamelijk 
anders in elkaar 

Sub-lijn voor een 
groot merk om yoga 
meer mainstream te 
maken voor mannen 

Re-branding van 
mannen yoga merk

Sub-lijn voor kleiner, 
niche merk voor 
de echte fanatieke 
mannelijke yogi 

Volgende stap is om te 

bepalen wat voor project ik 

wil gaan doen en met welk 

merk ik wil gaan werken. Ik 
wil het liefst een sub-lijn 

creëeren. 

Volgende stap

Een merk zoeken waarmee ik kan gaan werken

Grote, commerciële merken (leiders in de markt) 

Toegankelijke merken 

Laag tot middensegment 

Moet al een mannenlijn hebben
 

Waar ik zelf graag mee wil werken (ratio tekst/beeld in 
communicatie = belangrijk) 

Waar ben ik naar opzoek? ?
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Waarom wel? 
- Marktleider in het aanbieden van sportkleding in het lage segment 
- Bieden al een yogacollectie aan voor vrouwen 
- Hele brede doelgroep, groot bereik 
- Leidende rol in de markt, dus kunnen veel maken 

Waarom wel? 
- Bieden al een yogacollectie aan voor vrouwen 
- Logische stap voor Nike als sportmerk (leider in de markt)
- Meest populaire merk onder millenials

Waarom niet? 
- Hebben nog geen sportlijnen voor zowel vrouwen als mannen, 
onlogische keuze 
- Doelgroep is specifi eker, bereik is wat kleiner (vooral stadse 
mannen) 

Waarom niet? 
- Wordt nog niet verkocht op de Nederlandse markt 
- Naamsbekendheid dus in Nederland nog niet groot genoeg 
- Hebben nog geen yogalijn voor vrouwen 

Waarom niet? 
- Minder groot bereik dan Nike 
- Geïnspireerd door streetstyle/urban, dus niet echt link met yoga 
- Ikzelf vind het merk esthetisch gezien niet echt interessant

Waarom niet? 
- Minder spannend/uitdaging qua identiteit & campagne 
mogelijkheden 
- Minder logisch omdat ze voor mannen nog geen uitgebreide 
sportswear lijn hebben 

Merken die de doelgroep al draagt (zowel vrije tijd als sportkleding) 

Merken waarvan de doelgroep graag yogakleding zou willen: 

Merken die ik persoonlijk interessant vind:

H&M is meer een lifestyle merk, 
waar Nike echt een sportmerk is 

waarbij individualisme en ‘winnen’ 
echt voorop staan, daarom vind ik 

H&M beter bij  yoga passen

Welk merk is het meest relevant? 
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Eindconclusie oriëntatiefase / 
Onderzoeksplan

ONDERWERP 

Yogakleding voor mannen voor het merk H&M 

DOEL 

De mannelijke yogi in zijn behoefte voorzien 

RELEVANTIE 

Populariteit van yoga onder mannen groeit 

 PROBLEEM / KANS

Er is nog geen commericeel modemerk in het lage segment die 
zich richt op yogakleding voor mannen 

H&M is marktleider in het aanbieden van sportkleding in het lage 
segment 

VOOR WIE 

Voor het merk H&M 
Voor de mannelijke yogi  

HOOFDVRAAG

Hoe ziet een concept 
voor een sub-lijn van 
H&M er uit voor de 

mannelijke yogi? 
DEELVRAGEN

Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? 

Wat is yoga? 

Wie is H&M? 

Wat is H&M Concept X?  

EINDPRODUCTEN

PHOTOSHOOT 
CORPORATE COMMUNICATIE H&M 

Hoofdvraag & Deelvragen
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Fase 2

ONDERZOEK

Volgende stappen

Diepte interviews doelgroep

Gedeelde waarde(n) zoeken binnen de 
doelgroep 

Subsegmenten maken van doelgroep 

Literatuur raadplegen over yoga & H&M 

Focusgroep over beeldtaal 

Desk research H&M 

Onderzoeksplan & Bronnen

Het belangrijkste zijn de diepte interviews 
met mijn doelgroep omdat ik op zoek moet 
naar een gedeelde waarde die ik uiteindelijk 

kan vertalen in een concept. 

Diepte interviews met experts zouden 
kunnen, maar hebben geen prioriteit. 
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Instagram onderzoek
Visueel onderzoek naar lifestyle doelgroep

Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? ?

Wat wil ik 
weten van mijn 

doelgroep?

(Hoe) gebruiken ze 
sociale media? 

Waarom doen ze 
yoga? 

Hoe ziet hun 
eetpatroon eruit? 

Hoe ziet een 
gemiddelde dag 

eruit in hun leven? 

Denotatie
Natuur, lang haar, water, ontbijt, 
yogahouding, DJ, Festival, Stad 

Connotatie 
Spiritueel, Namasté, 
Levensvreugde , Gezond, 
Genieten, Meditatie, Stads 

Waar doen ze 
yoga? 

Wat doen ze 
naast yoga qua 

lichamelijke 
bezigheden? 

Wat  voor kleding 
dragen ze en hoe 

kopen ze? 

Hoe ziet hun huis er 
uit? 

Wat is hun 
grootste 
angst? 

Wat is hun grootste 
ambitie/droom? 

Wat missen ze op 
het gebied van 
yogakleding? 

Hoe zien zij 
yogakleding? 

Wat is hun fi jnste en 
minst fi jne ervaring 

m.b.t. yoga? 

Wat voor soort 
yoga doen ze? 

Denotatie
Selfi e, Marroko, bergen, lucht, reizen, 
bomen, wandelen, yoga, meditatie, 
zonsondergang, 

Connotatie 
Pelgrimstoch, spiritualiteit, liefde 
verspreiden, geluk, India, gezonde 
levensstijl, wit katoen, linnen



30 31

Denotatie
Selfi es, eten, bloemen, sportschool, 
yogahouding, meditatie, sapjes, 
stedentrip, wijn, tapas, boeddha 

Connotatie 
Levensgenieter, yoga & meditatie, 
eshtetisch verantwoord, gezonde 
levensstijl, PR Manager, Fit 

Denotatie
Yogahoudingen, natuur, heide, water, 
zonsondergang, biologisch eten, stad, 
architectuur, buitenleven, selfi e

Connotatie 
Actief, natuurliefhebber, gezonde 
levensstijl, levensgenieter, mooie 
omgeving, buitenlucht

Denotatie
Six pack, naakt, selfi e, push-ups, 
sportschool, bergen, natuur, lucht, 
strakke legging, zwart/wit foto, 
portret

Connotatie 
Fit-boy, gespierd, sportief, narcistisch, 
model, naakt, aandacht, hiken, 
inspirerende quotes, individueel

Denotatie
Yogahoudingen, yogastudio, stad, 
prints, leggings, torso, yogamat, 
ontbijt, fruit, speeltuin, planten, 
boeddha, brood, hummus, fi ets, helm, 
speeltuin, kinderen

Connotatie 
Vrolijk, kleurrijk, vader, gezinstype, 
neon, lenigheid, kleurrijk, gezond, 
wielrennen, beton, grauw/grijs, 
contrast 

Instagram onderzoek
Visueel onderzoek naar lifestyle doelgroep

Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? 

Instagram onderzoek
Visueel onderzoek naar lifestyle doelgroep

Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? 
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Diepte interviews 
Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? 

Jonas - geeft yoga, kickboxen & personal training
Yin Yoga, Loslaten, spirituele ontwikkeling, streng voor zichzelf, emotioneel bewust 

Maarten - doet docentenopleiding Raja Yoga & is muzikant
Heeft door yoga rust gevonden, Soberheid, creativiteit, gedrevenheid & fi losofi sch, 
streng in zijn eetpatroon

Adrien - Heeft twee jaar yoga gedaan
Wil graag weer beginnnen met yoga. Doet regelmatig aan meditatie.
Heeft op hoog niveau roeien gedaan 
Inventief, relativerend, nieuwsgierig, soul-searching, refl ectie 

Sander - Doet 4 jaar yin & bikram yoga, heeft 1 jaar 
docentenopleiding gedaan
Heeft een haat/liefde relatie met yoga, is yoga gaan doen door een burn-out en had 
heel erg last van zijn schouder
Wetenschappelijk en analystische instelling, acceptatie 

Eric - Doet 1,5 jaar aan Bikram yoga
Was stijf & niet lenig, bij aanraden van zijn vriendin is hij yoga gaan doen 
Heeft ADHD, meditatie & yoga helpen daarbij 
Nuchter, pragmatisch, relaxed, sociaal, moment van rust, moment voor jezelf

Matteo - Doet 5 keer in de week aan Ashtanga yoga 
Vind het fi jn dat Ashtanga een grote toewijding vereist en het fysiek erg uitdagend is 
Heeft zich een keer bezeerd omdat hij zichzelf te ver pushte vanwege zijn ego 
Toegewijd, levensgenieter, sociaal, nuchter, praktisch 

Tussenconclusie 
Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? 

Belangrijkste 
inzichten 

doelgroep

Lichamelijk 
motivatie: Betere 
lichaamshouding, 

Niet lening genoeg
Mannen doen aan 

yoga vanwege druk 
uit de maatschappij 

Doelgroep vind het 
belangrijk dat er een 

hedendaagse connectie 
gemaakt wordt met het 

westen 

Doelgroep 
mediteert minimaal 

1 x per week 

Doelgroep houdt niet 
van zweverigheid, 
herkent zich eerder 

in de woorden 
PRAKTISCH, BEWUST 

EN NUCHTER 

Tegenstellingen 
binnen yoga: Actief & 

rustig 

Doelgroep is 
bewust met 

voeding bezig

“Ik vind het juist 
lekker aan yoga dat je 
zweet en dat het een 
work-out is maar ben 
wel een kwartier van 

tevoren aanwezig om te 
mediteren” 

Doelgroep houdt niet 
van winkelen en is op een 

hele praktische manier 
met kleding bezig 

Gevorderde poses 
schrikken af in beeldtaal 

Doelgroep kent hun eigen 
grenzen niet goed en slaan 

snel door in bepaalde 
dingen: yoga helpt bij maat 

houden 

Bij actieve vormen worden 
vaak synthetische en 

strakke silhouetten gebruikt 
en bij rustige vormen 

natuurlijk stoffen met wijde 
silhouetten 

Terugkerende 
woorden/waarden: 

Menselijk 
Open
Rust 

Acceptatie 

Rust is een belangrijke 
motivatie

Doelgroep vind 
het fi jn dat yoga 

individualistisch is 
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Desk research 
Wie is H&M? 

3

The H&M Way

We are a value-driven, customer-focused, creative and responsible  
fashion company. For us, fashion, fun and action are essential. We are 

defined by “the H&M way”: our culture, values and guidelines
which reflect the heart and soul of H&M. 

“The H&M way” defines who we are, what we do and how we do it. 
It’s like a framework through which we can continuously manage our 

performance, work together and encourage new talents as they 
grow and develop.

We deliver our business concept  
– fashion and quality at the best price –  

to everyone, and we do so in a sustainable 
way – today, tomorrow and in the future.

WHO we are

What we DO

6

The H&M Way

How we WOrk TOGETHEr

AN  INCLUSIVE WOrkpLACE
Our people are our success. We are committed to 
maintaining an inclusive workplace. It’s one where 
human rights are recognised, and where we treat 
each other with integrity, respect, humbleness and 
dignity. We promote diversity and equality and do 
not tolerate any kind of discrimination or harassment. 
H&M is committed to following all applicable labour 
and employment laws wherever we operate.

WE WOrk IN TEAMS ANd LEAD By ExAMPLE
Teamwork is essential at H&M and is part of our 
culture. We are always driven by our values and we lead 
by example. Our leaders should always be role models 
and set a good example in everything they do. At H&M 
leadership is about inspiration, delegation, feedback 
and motivation.

YOU GrOW, WE GrOW 
By providing a fun, creative and dynamic workplace, 
we all grow together. Great opportunities are provided 
through internal recruitment and work rotation. 
Everyone is a talent and makes a difference at H&M.

HEALTH ANd SAFETY AT WOrk
We want to maintain pleasant and sustainable
working environments throughout our operations. 
This includes ensuring that you as an employee 
have a safe workplace. H&M takes preventative 
measures to ensure the long-term safety and good 
health of our employees. We encourage our employ-
ees to report accidents or unsafe working conditions 
to their manager.

We believe that our common values create energy and commitment. By providing a fun, creative and 
dynamic work place where teamwork is essential, we all grow together. Everyone working at H&M is an 

ambassador for our company – everything we do and say, internally and externally, matters.

1

The H&M Way

The
H&M

Way

5

The H&M Way

Our values are at the very core of “the H&M way”. These values guide our actions in our daily 
work along with our policies and guidelines. Our values are called “the H&M spirit”.

These values ensure a workplace in which the decision paths are short, where everyone works together at a fast pace, and where everyone can rely on each other’s 
knowledge and abilities. Individually, these values may seem obvious. But together, they form a culture that we think is unique and different from many other 

companies. Our values, “the H&M spirit”, should be regarded as a support, something to strengthen us and use in our everyday work.

OUr VALUES – the H&M spirit

…in all we do, sustainability is a natural part

We believe in people

We are one team

Constant improvement

Straightforward and open-minded

Entrepreneurial spirit

Keep it simple

Cost-conscious

7

The H&M Way

Teamwork is 
essential for us

and a natural part 
of our culture 

USE OUr OpEN dOOr POLICy 
H&M creates workplaces in which open and honest 
communications among all colleagues are valued 
and respected. One of our core values is “being 
straightforward”. Our Open Door Policy grants all 
colleagues the opportunity to openly discuss any 
work-related issue directly with their managers.

EMPLOyEE rELATIONS
We believe in being a good employer in every 
sense, and working in fair partnership. We respect 
the rights of our employees to establish or join 
organisations of their own choosing. We believe in 
constructive employee relations with our employees 
and with any employee association or trade union 
that represents them.

WE STrIVE  FOr SUSTAINABILITY IN 
EVErYTHING WE DO
Sustainability makes business sense and is an 
integral part of everything we do. It’s a shared 
responsibility of everyone working at H&M, where 
everyone’s efforts make a difference.

WE ArE ETHICAL ANd DO NOT TOLErATE 
ANy  FOrM  OF COrrUpTION
We have a good ethical compass and zero tolerance 
of all forms of bribery and corruption, which we 
express clearly in our anti-corruption programme 
and in our Code of Ethics.

WE rESpECT prIVACY, INCLUdING
SAFEGUArdING CONFIdENTIAL
INFOrMATION ANd COMpANY ASSETS
Information about H&M is an important asset
and provides a competitive advantage. It’s 
therefore vital that we safeguard any confidential 
information about the company. This includes 
everything from contracts to pricing information, 
from expansion to marketing plans, from financial 
information to personal information. It means 
safeguarding both employee and customer data,
and respecting everyone’s privacy.

Dit brand document van 
H&M bevat alle essentiële 

informatie over H&M. H&M 
is zo’n bekend merk, dat een 
uitgebreide merkanalyse niet 

nodig is. 

H&M 

Eenvoud 
Innovatie 

Teamspirit 

Duurzame mode 
voor iedereen, voor 

de beste prijs 

Geloven in de kracht 
v/d mens 

Fashion, fun & action 

Ethisch, eerlijk & 
verantwoord 

We are one team 
We believe in people 

Veelzijdig 

Straightforward 
& open minded

Intregriteit, respect, 
bescheidenheid en 

ingetogenheid 

Diversiteit & 
gelijkheid 

Conclusie  
Wie is H&M? 

“The H&M Way”, H&M. 
(2016). Available at: http://
www.hm.com [Accessed 9 

Nov. 2016].
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Beeldanalyse 
Hoe ziet de beeldtaal van H&M er uit? 

Hoe ziet de beeldtaal van H&M er uit? 

Onderzoeksmethode 
Ik heb verschillende campagnes van H&M geanalyseerd op denontatie & 

connotatie, en daar een conclusie uit gemaakt. Omdat ik een photoshoot wil 
gaan doen, is het belangrijk dat ik weet wat de ingrediënten zijn voor de shoot. 

?
Conclusie  

Hoe ziet de beeldtaal van H&M er uit? 

Beeldtaal 
H&M 

Sportswear campagnes 
hebben niet echt een 

verhaal: Focus op product 
Veel blauw 

Energie / beweging 

Contrast in kleur 
van kleding & de 

omgeving 

Buitenlucht 
Natuur & strand 

Beton

Focus in beeld op 
links of rechts 

Steen

A-symmetrie 

Urban 
omgevingen 

Ontspannen
Krachtig 

Activerend 

Stoer 

Etniciteit

Divers in modellen 

Eenvoudig
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1 2 3

4 5

Online focusgroep
Wie is de mannelijke yogi en wat is zijn behoefte? 

Welk beeld spreekt mijn 
doelgroep het meest aan?  

Onderzoeksmethode 

Ik heb via verschillende Facebook groepen, gericht op 
mannelijke yogi’s, deze 5 foto’s gedeeld en gevraagd welke 
hun het meeste aansprak. Ik heb daar 50 reacties op gehad. 
Gevorderde poses schrikken af, de doelgroep heeft behoefte 
aan een laagdrempelige omgeving + laagdrempelige poses 

?
Desk research 

Wat is yoga? 

Om deze deelvraag te 
beantwoorden heb ik 
voornamelijk dit boek 

gebruikt. Johan Noorloos 
is een van de bekendste 

yoga docenten van 
Nederland en zijn doel is 
om yoga toegankelijker 

te maken. Daarom heb ik 
zijn definities en informatie 
gebruikt. De belangrijkste 

conclusies zijn opgenomen 
op de volgende pagina 
in de vertaling van het 

onderzoek naar concept

Noorloos, J. (2016). 
Het nieuwe yogaboek. 
Amsterdam: Anicha.
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Belangrijkste inzichten onderzoek

Mannen & 
yoga

Yoga 
algemeen

Motivatie 
Doelgroep

Yogavormen & 
kleding

Doelgroep

Overig

Vrouwen hebben soepele 
spieren, mannen kost het 

meer kracht 

Interview Jonas

Motivaties voor yoga zijn 
zowel fysiek als mentaal 

Interviews

Yogakleding is afhankelijk 
van de yogavorm 

Interview Dick

Het woord ‘spiritueel’ 
schrikt af

Enquetes

De nieuwe man is 
emotioneel intelligent 

en zelfverzekerd met zijn 
eigen identiteit 

WGSN 

Yoga is bedacht door 
mannen en was zelfs 

verboden voor vrouwen 

Het nieuwe yogaboek

Competitie & ambitie zijn 
niet in lijn met yoga 

Interview Maarten 

Ashtanga = Dogmatisch 
Yin = Vriendelijke 

Er zit heel veel variatie in 
yogavormen 

Het nieuwe yogaboek 

Zowel yoga, als 
doelgroep zijn 

individualistisch 

Interviews, Enquetes

Terugkerende woorden: 
Menselijk 

Open 
Rust 

Acceptabel 

Mannen doen vooral 
yoga vanwege de druk uit 

de maatschappij 

Interview Jonas

Doelgroep doet naast 
voornamelijk fitness & 

hardlopen 

Enquetes

Mannelijke & Vrouwelijke 
waarden zijn meer in 

balans 

Interview Jacqeluine

Yoga is ooit bedacht 
om makkelijker in een 
lotushouding te zitten 

tijdens meditatie 
Het nieuwe yogaboek

Stress in de maatschappij 
is hoog door FOMO, ook 

bij mannen 

Interview Jonas

Actieve yoga vorm: 
Synthetische stoffen 
Strakke silhouetten 

Interviews 

Rustige yoga vorm: 
Natuurlijke stoffen 
Wijde silhouetten 

Interviews 

Doelgroep mediteert 
minimaal 1 keer per week

Of is er heel toegewijd 
mee bezig 

Enquetes, Interviews, 
Instagram 

Definitie van spiritueel:
“Je intuitie volgen en 

jouw rol in deze wereld 
invullen”

Interview Jonas

Doelgroep vind het fijn 
om te zweten, maar is wel 
een kwartier van tevoren 

aanwezig om te mediteren
Interviews 

De groep mannen die 
hun vrouwelijke kant 

erkennen is groter dan wij 
denken 

Interview Jacqeluine

Het is belangrijk dat 
er een hedendaagse 

vertaling wordt gemaakt 
van yoga 

Interview Sander

De huidige beeldtaal 
schrikt af omdat er 
gevorderde poses 
worden gebruikt

Focusgroep

Doelgroep kent eigen 
grenzen niet in sport: 

slaan snel door. Bij yoga 
kan dat niet
Interviews

Doelgroep houdt niet van 
zweverigheid, herkent zich 

eerder in de woorden: 
praktisch, bewust & 

nuchter 
Enquetes

Doelgroep is bewust met 
voeding bezig 

Interviews 
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Vertaling naar 
conceptuele uitgangspunten 

Mannelijke & Vrouwelijke 
waarden zijn meer in 

balans 

Interview Jacqeluine

Het is belangrijk dat 
er een hedendaagse 

vertaling wordt gemaakt 
van yoga 

Interview Sander

De huidige beeldtaal 
schrikt af omdat er 
gevorderde poses 
worden gebruikt

Focusgroep

Motivaties voor yoga zijn 
zowel fysiek als mentaal 

Interviews

Yogakleding is afhankelijk 
van de yogavorm 

Interview Dick

Ashtanga = Dogmatisch 
Yin = Vriendelijke 

Er zit heel veel variatie in 
yogavormen 

Het nieuwe yogaboek 

Actieve yoga vorm: 
Synthetische stoffen 
Strakke silhouetten 

Interviews 

Rustige yoga vorm: 
Natuurlijke stoffen 
Wijde silhouetten 

Interviews 

Doelgroep mediteert 
minimaal 1 keer per week

Of is er heel toegewijd 
mee bezig 

Enquetes, Interviews, 
Instagram 

Doelgroep houdt niet van 
zweverigheid, herkent zich 

eerder in de woorden: 
praktisch, bewust & 

nuchter 
Enquetes

Doelgroep vind het fijn 
om te zweten, maar is wel 
een kwartier van tevoren 

aanwezig om te mediteren
Interviews 

Terugkerende woorden: 
Menselijk 

Open 
Rust 

Acceptatie

Moet herkenbaar en toegankelijk zijn

Bevat, net als yoga, tegenstellingen 
(actief & rustig) 

Moet alle yogavormen raken 

Is praktisch, toegankelijk & 
laagdrempelig (niet zweverig) 

Is een corporate communicatie 
concept voor H&M 

Vertaling naar 
concept 

Moet herkenbaar en toegankelijk zijn

Bevat, net als yoga, tegenstellingen en 
dualiteit (actief & rustig, yin & yang) 

Moet alle yogavormen raken 

Is praktisch, toegankelijk & 
laagdrempelig (niet zweverig) 

Is een corporate communicatie 
concept voor H&M 

Mijn doelgroep, maar ook yoga bevat veel 
tegenstellingen: Rustig/Actief, Wijd/Strak, 

Individueel/Sociaal etc. 
Dit gebruik is als ‘haakje’ voor mijn concept 

Ik vertaal dit haakje naar: YIN/YANG. Dit 
zijn de universele tegenstellingen die ook 
binnen de yoga filosofie voor komen. Dit 

wordt mijn startpunt voor het concept 
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Startpunt: Yin/Yang

Vertaling naar 
concept 

Vertaling naar 
concept 

Yin

Schaduw

Negatief

Langzaam

Passief

Buigzaam 

Koud en nat
Water 

Aarde

Nacht 

Bevriezen

Rust 

Samentrekking

Fluide 

Bewolkt

Yang

Snelheid

Solide

Droog

Heet

Actief

Vuur 
Lucht

Zon

Mannelijk

Achterkant

Overdag

Exterieur

Fluide 

Rond
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Concept versie 1

Balans zit in de samenkomst van 
tegenstellingen

Essentie

Kernwaarden

Menselijk
Evenwichtig Krachtig

Het gaat niet echt om de samenkomst 
van tegenstellingen, maar juist dat die 

tegenstellingen er beide zijn en dat dat OK is. Het 
gaat misschien juist om polariteit. Het gaat 
dus ook niet echt over evenwicht, want 

dat betekent dat het altijd gelijk is.

De beeldtaal is nog erg veel sfeer: moet meer 
yoga en meer H&M worden 

Concept versie 2

Conceptuele 
uitgangspunten 

Concept moet 
tegenstellingen 

bevatten (yin/yang) 

Concept moet 
divers zijn en zo 

veel mogelijk 
yogavormen 

kunnen bedienen 

Concept moet 
helder & 

toegankelijk zijn 

Is een corporate 
communicatie 

concept van de 
sub-lijn van H&M

DISBALANS IS 
    WAT ONS LAAT BEWEGEN 

visie

VIA YOGA DE UITERSTEN 
      VAN HET LEVEN 
 AANMOEDIGEN 

Ongedwongen 
      Levendig
   Uitersten

missie

kernwaarden

Deze visie & missie zijn te filosofisch voor H&M. Het 
gaat niet om disbalans, want uiteindelijk vind je in yoga wel 
je balans, alleen die balans is persoonlijk. Het gaat 

meer over dualiteit en dat iedereen twee kanten in 
zich heeft. Als je het over dualiteit hebt, wordt het minder 

zweverig en meer H&M. 
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Concept versie 3

DE KRACHT VAN DUALITEIT

Final versie concept 

Dualiteit hoeft niet altijd te 
bestaan uit tegenstellingen 
die elkaar afstoten; ze zijn 
ook complementair -> 

het gaat erom dat yoga je 
een compleet persoon 

maakt 

Beelden zijn te abstract en 
te high-end voor H&M. 

Visie 
Tegengestelde krachten vullen elkaar aan

Missie 
Wij maken je bewust van je eigen balans

Kernwaarden
Complementair 
Down-to-earth 

Divers

Expressieve waarden
Ontspannen-activerend 

Realistisch 
Toegankelijk 

H&M Balance

Iedereen heeft verschillende kanten in zichzelf: Zacht en Hard, Donker en Licht, Yin en Yang. Deze 
eigenschappen zijn tegengesteld, maar vullen elkaar daardoor aan. Via yoga, kun je aandacht schenken 
aan een kant, waar je op dat moment behoefte aan hebt. Daarom is het doel van yoga om bewust te zijn 

van de kracht van twee waarden en hierin je eigen balans te vinden. Elk persoon heeft namelijk een unieke 
verhouding van deze verschillende kanten. Dit komt omdat balans geen statisch, maar fl exibel begrip is, 
waarbij je in staat bent je onder alle omstandigheden aan te passen. Dit maakt je een krachtig persoon. 

Qua sfeer is dit goed, 
maar het is ook fijn 
om een abstracte 

visualisatie te hebben 
van tegenstellingen, voor je 
collectie, maar ook voor 

je uitwerkingen
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Visuele abstracte vertaling 
tegenstellingen 

Gesloten / Open Negatieve / Positieve ruimte

Organisch / Geometrisch Licht / Donker

Mat / Glans Ruw / GladKoud / Warm

Helder / Zachte kleuren Wijd / Strak 

Deze visualisaties van tegenstellingen gebruik 
ik later als referentie voor mijn uitwerkingen
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Visualisatie doelgroep versie 1

YIN
“Mijn definitie van spritueel 
is niets meer dan je intuïtie 
volgen en jouw rol op deze 

wereld invullen”
- Jonas

“Ik vind het belangrijk om de 
rust te houden in mijn leven’

- Maarten 

Introvert - Intuïtief - Gematigd - Vrouwelijk 

Extravert - Levendig - Pragmatisch - Mannelijk 

YANG
“Ik geloof niet in leven na de 
dood, het moet NU gebeuren” 

- Adrien 

“Als er iets gezegd wordt 
over de effecten van een 

bepaald soort ademhaling of 
oefening, wil ik weten wat de 

biologische en lichamelijk 
effecten daarvan zijn” 

- Sander 

Beelden zijn te sferisch en 
bevat nog geen H&M en 

Yoga

Visualisatie doelgroep versie 2

Yang

Yin

Mijn eerste idee was om de doelgroep 
onder te verdelen in yin & yang, maar 

dat het punt is juist dat iedereen 
beide in zich heeft, dus dat ik de 
doelgroep daar niet in onder hoef te 

verdelen. 
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Visualisatie doelgroep final versie 

De mannelijke yogi
Praktisch, bewust & nuchter
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Fase 3

ACTUALISATIE

Volgende stappen

Concept vertalen in eindproducten 

Eindproducten

Conceptboek

Grafisch 
ontwerp 

Beeld Tekst

Collectie briefing

Corporate Communicatie

Hangtags

In-store 
communicatie

Online 
communicatie

Week 49 of 50

Photoshoot

Moodboards &
briefings

Locatie

Modellen

Fotograaf

Concept 

Visagie
Styling

Het belangrijkste eindproduct 
is mijn photoshoot en 

conceptboek. De corporate 
communicatie is veel om erbij te doen, 

dus ik moet dat beknopt houden.
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Hoe ziet het conceptboek er 
grafisch uit?  

Versie 1 - Grafisch concept, Conceptboek

?

Wij maken je bewust van je eigen balansUr 
sinveles doluptatis et ut eat liat.

Ci con nitis doloraepudis ea doluptasped 
magnatq uundici untiora tusandia con cus 
vendus nonsedistia essit aut eumquatem 
quibusa nducipsantia volorrum, eaquam 

eostrum la nonsequam que nestrum qui beaquid 
untibus ped moluptur re is quatati orumquati 

doluptureped qui quatis autempos mil idi 
omnis ex etur magnihic te pa nobis sapelicienda 

cus et la eum aut atur accullam alis erum 
qui con coremporem qui omnimagnihit iur 

aliquianda quam, simintes dolo ipsam, venihitas 
esti cum, quisim qui reribus andicat harum 
nullign atioriori voluptatur aut magnimpor 
aut fugit apediae sit maximus volest lam que 

dolorent offi ciduciis sunt rem ut quiam, sequi 
tem in cus cusdam, quidit quis ernam et a 

quam as est, quame niminum esequuntiunt 
mod quo blaboria ilit fugiatibere nem alit ut 
aut dolorecus si autemolorere porendignit ut 

voluptae plitasp ietur, offi cilit mos sincti nobis 
mo offi c toreperio. Inus et voluptate net, id 

molo inimaiorro blaut as porectem resecum inis 
conseque voluptum rem sunt omnistis exerferit 

Wij maken je bewust van 
je eigen balans

Wij maken je bewust van je eigen balansUr 
sinveles doluptatis et ut eat liat.

Ci con nitis doloraepudis ea doluptasped 
magnatq uundici untiora tusandia con cus 
vendus nonsedistia essit aut eumquatem 
quibusa nducipsantia volorrum, eaquam 

eostrum la nonsequam que nestrum qui beaquid 
untibus ped moluptur re is quatati orumquati 

doluptureped qui quatis autempos mil idi omnis 
ex etur magnihic te pa nobis sapelicienda cus 
et la eum aut atur accullam alis erum qui con 

coremporem qui omnimagnihit iur 

aliquianda quam, simintes dolo ipsam, venihitas 
esti cum, quisim qui reribus andicat harum 
nullign atioriori voluptatur aut magnimpor 
aut fugit apediae sit maximus volest lam que 

dolorent officiduciis sunt rem ut quiam, sequi 
tem in cus cusdam, quidit quis ernam et a 

quam as est, quame niminum esequuntiunt 
mod quo blaboria ilit fugiatibere nem alit ut 
aut dolorecus si autemolorere porendignit ut 

voluptae plitasp ietur, officilit mos sincti nobis 
mo offic toreperio. Inus et voluptate net, id 

molo inimaiorro blaut as porectem resecum inis 

De mannelijke yogi

BEWUST

NUCHTER

PRAKTISCH

Dualiteit vertaalt naar 
twee beelden over elkaar 

Negatieve/Postieve ruimte

- Twee beelden over elkaar is te complex 
voor H&M

- Positieve / negatieve ruimte kan veel 
duidelijker vormgegeven worden 

Versie 2

Dualiteit vertaalt door 
twee beelden van mijn 

shoot iedere keer naast 
elkaar te plaatsen en door 
het koppelteken van H&M 

uit te vergroten 

Negatieve / Positieve 
ruimte

BALANCE

- Ontwerp is niet volledig  in 
huisstijl van H&M

- Het ontwerp moet simpel zijn, de 
dualiteit hoeft er niet letterlijk in te 

zitten 

Twee beelden naast elkaar is lastig als 
dat door het hele boek moet
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Final versie plank
 conceptboek

BALANCE

FIND YOUR 
OWN BALANCE

Intro
Relevantie De mannelijke yogi

De mannelijke yogi

‘quote’

‘quote’

ConceptConcept Concept Concept Collectie (product)

Visie
Kernwaarden

Missie

Collectie F/W 17/18

PromotiePositionering Huisstijl

Online communicatie Catalogus

Tone-of-voice

Beeldtaal Toepassing in-store communicatie Toepassing hangtags

ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK

‘Quote’

‘Quote’

‘Quote’

Mock-up
Social media Mock-up

Catalogus

‘quote’
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Final collectie moodboard Final kleurenpallet

Uitgangspunten collectie 

Je eigen balans vinden door stukken te 
combineren 

Tegenstellingen in silhouet, kleur & 
materiaal 

Voor fall/winter 17/18 worden 
zachte kleuren met felle kleuren gebruikt

Strakke bottoms met wijdere tops 

Sunburst yellow (14-0852 TCX)
emerges as a key tone for the

men's and young men's markets.
It is best suited to block

applications to update core and
classic silhouettes. This Intense

citrus shade is infused with a late
summer vitality and offers a

contemporary edge when paired
with graphic black.

Colour > Trend Watch > Colour Alerts

The palettes shown highlight the key
womenswear colour messages for the A/W
16/17, pulling together essential tones
across the core, fashion and accent
categories. Detailed catwalk analysis, key
street style, colour direction at key trade
shows and directional editorial combine to
create clear and concise direction.

COLOUR
The palettes shown highlight the key
womenswear colour messages for the A/W
16/17, pulling together essential tones
across the core, fashion and accent
categories. Detailed catwalk analysis, key
street style, colour direction at key trade
shows and directional editorial combine to
create clear and concise direction.

19-1320 TCX
Sable Brown

18-6024 TCX
Fern Green

18-1451 TCX
Red Adobe

18-1660 TCX
Scar le t

16-4109 TCX
Blue Smoke

This palette is characterised by a sense of balance, with

colours that are varied but complementary: soft blue

smoke is counterbalanced by weightier teal; rose dust is

enlivened by the confident use of intense coral; green

jasper – the palette’s darkest colour – is lifted and given

an active edge through the introduction of fern green.

These are colours that tap into a feeling of optimism as

days grow longer.

19-0515 TCX
Green Jasper

19-4340 TCX
Teal

14-1307 TCX
Rose Dust

17-1045 TCX
Mink

16-1546 TCX
Intense Cora l

13-0905 TCX 16-1120 TCX11-4300 TCX

CORE
COLOURS

COLOUR

IN FU S IO N  A/W 17/18

19-4023 TCX 19-4005 TCX10113 C

Future Trends > A/W 17/18 > Forecast
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Why is it key? Slim cut and high-waisted for maximum

compression, the stability tight is light yet supportive.

What is new? Enhanced compression targeted to key

muscles supports mobility, protects against injury, and aids

recovery.

STABILITY TIGHT

K EY ITEM S  A/W 17/18 - ACTIVEW EAR

Active > Future Trends > A/W 17/18 > Key Items

This message utilises the sports influences, dominating womenswear, to inject a laidback
attitude into A/W 17/18 fabrics with a refined aplomb. The activewear references range from a
preppy palette to crisp geometrics, grids and stripes, while new wool and technical fibre
blends enhance fine jersey and woven bases like jacquards, mesh and pointelle with
lightweight, breathable and stretch qualities. Sophisticated puckered, ribbed, quilted and
bonded surfaces add architectural dimensions and protection to heavier weights. 

Materials & Textiles > Trend Watch > Emerging Trends

Ik heb de kleur geel gekozen 
als accentkleur voor zowel 

mijn collectie als concept en 
grafi sche uitingen. Het is een 

sportieve kleur, die voor energie 
en positiviteit staat. 

Kleuren 

Materialen Silhouet

Voor mijn collectie briefi ng 
heb ik voornamelijk forecasts 
van WGSN gebruikt. Ze zijn 

gedetailleerd en gefocused op 
activewear
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Final moodboard F/W 17/18Kleurenpallet

Versie 1

Final versie 

Deze tinten zijn allemaal iets te 
voor H&M. Het geel is veel te 

warm, dat mag wat koeler en het 
rood is te paars

Intense vs. zachte tinten 
Form fitting vs. wijdvallend

Synthetisch vs. Natuurlijke materialen
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PHOTOSHOOT

Doelstellingen

- H&M kan het als visueel communicatie middel gebruiken 
 - De collectie laten zien 

- H&M Inspireren 
- Beeld voor bij presentatie en in conceptboek

Wat heb ik nodig? 

BRIEFING 
FOTOGRAAF 

VISAGIST 
MODELLEN 

LOCATIE 
STYLING

Selectie fotograaf

Fotografi estijl

Vanuit deze fotografi estijl ben ik gaan 
zoeken naar een fotograaf. Ik heb hierin 
voornamelijk beelden van H&M gebruikt 

omdat ik het belangrijk vind dat het 
zoveel mogelijk de look & feel van H&M 

heeft. 
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Selectie fotograaf

Nancy Schoenmakers
Te druk voor vrij werk 

Jonna Bruinsma
Heel enthousiast, fi jne communicatie en goed estijk, alleen op het 
laatste moment afgezegd en heeft geen eigen lampen 

Marina Murasheva
Enthousiast maar had helaas geen tijd 

Timo Steenvoorden
Heel enthousiast, heeft technisch inzicht en mooie toon in zijn 
beelden (en hij gebruikt eigen lampen) 

Lynn Romijn
Wilde graag meewerken maar communicatie ging heel moeizaam 

Ramona Deckers 
Enthousiast, maar wil graag groot budget 

Sharon Jane
Wil graag meewerken, maar geen tijd de 10de

Inge Stufkens
Heel enthousiast en past goed bij de fotografi estijl, maar helaas geen 
tijd de 10de 

Puck Verheul
Te conceptueel en vraagt te veel budget

Amanda Elise Kuipers
Te conceptueel en doet geen vrij werk 

Meis Belle & Jip Merkies
Doen geen vrij werk meer 

Liz van Campenhout 
Wil heel graag maar heeft geen tijd de 10de 

Selectie fotograaf
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Locatie 

Zwart /Wit 

Blauw/Groen (koud)

Kleur

Warme tinten 

Organisch Geometrisch 

Donker Licht

Ik wilde tegenstelling vertalen in een 
locatie en het liefst twee waarin ik 

die tegenstellingen nog duidelijk kon 
maken. Maar dit is te complex. Ik 

kan beter op zoek gaan naar 
1 locatie die neutraal is, maar 
met bijv. verschillende muren, 

Locatie moodboard versie 1

Buiten shooten in de winter is 
niet verstandig vanwege het 

weer en het licht. Ik kies dus 
voor een veilige optie: 

binnen. 

Locatie 

Locatie moodboard fi nal versie

Locatie opties & keuze

MMOUSSE DE SCHOOL STUDIO AUTOMAT

Gratis verhuur, maar te weinig 
plek om mooie ruimtelijke 
shots te pakken en te weinig 
variatie in omgeving 

Goede prijs kunnen afspreken, 
mooie lichtinval en heel veel 
variatie in muren, structuren, 
kleuren achtergrond etc. 

Mijn favoriet vanwege de licht 
inval en de grafi sche lijnen, 
maar helaas vragen ze een te 
groot budget 
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Modellen 

Modellen moodboard versie 1

Ik wil de dualiteit in mijn 
modellen vertalen door twee 
modellen te gebruiken: de 
een wat meer rauwer en de 

ander wat meer verfi jnd.  
Daarnaast wil ik graag modellen 

van verschillen etniciteiten 
gebruiken omdat H&M dat ook 

vaak doet. 

Deze modellen zijn te 
apart voor H&M en 
zijn alsnog best wel 

mannelijk. De andere 
aziatische modellen zijn 

wat verfi jnder. 

Modellen 

Modellen opties en keuze

TYSON (Tony Jones) 

Te high-fashion voor H&M 

HAJO (Tony Jones) 

Te high-fashion voor H&M 

JAN (Tony Jones) 

Te jong 

DAAN (Tony Jones) 

Te klassiek gezicht 

OSCAR (Tony Jones) 

Doet aan yoga dus kan 
poses aannemen, goede 
frisse uitstraling, past bij 
H&M 

JAÏR (via via) 

Fotogeniek, donker en 
goed lichaam 

Het was bijna onmogelijk om via een modellebureau een 
donker of aziatisch model te vinden. Uiteindelijk is het gelukt 

om een donker model te gebruiken die ik via via kende. 
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Visagie

Visagie briefi ng 

Final Team

Oscar
Jaïr

ZACHT / NATUURLIJK / 
VERFIJND

MANNELIJK / KRACHTIG / 
NONCHALANT / SLORDIG

De make-up en het haar is gedaan door Iraj van 
Colourfool Agency. Ik wilde ook in make-up 

benadrukken dat het 2 verschillende soorten types 
zijn. Dit was de eerste opzet van de briefi ng en die 

was gelijk goed. 

Timo
Fotograaf 

Iraj (Colourfool Agency)
Make-Up & Haar Gabrielle 

(Productie) Assistent

Jaïr 
Model Oscar

Model 
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Storyboard & Poses Styling plan

Twee mannen die yoga doen heeft al snel een ‘gay’ 
associatie, daarom kies ik voornamelijk voor foto’s 
waar ze apart op staan, en 1 beeld waar ze 

samen op staan.

Daarnaast is het belangrijk dat de 
poses niet te complex zijn en 

dat er een contrast is tussen actief 
& rustig 

Velvet

Zacht / Glad 

Versie 1

Strak / Los / 
Grafi sch 

Fel 

Strak / Los 

Ruw/Natuurlijk 
en glad/synthetisch

Natuurlijk / Synthetisch
Los / Strak 

Ik heb de dualiteit uit mijn 
collectie briefi ng vertaalt 
in mijn styling plan door 
materialen, kleuren en 

silhouetten aan elkaar tegen 
te stellen.
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Final briefi ng fotograaf Beeld selectie 

Donker / Licht 

Ruimtelijk / Close-up
Beweging / kalmte

Ruw / Glad(achtergrond)

Negatieve / Positieve ruimte

Blik in deze foto is mooier Direct blik past meer bij 
H&M

Deze pose is te complex 

Ongemakkelijke hand 
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Beeld selectie Beeld selectie 

Er zit beweging in dit beeld en 
de yogamat voegt echt wat toe 

aan de compositie 

Dit beeld is heel passief terwijl 
de andere iets activerends 

heeft 

Van deze beelden waren geen 
meerder opties nodig 
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1
Staand beeld

Grijs met blauw trui 

2
Portret 

(Lachend) 

Van fi nal storyboard 
naar eindresultaat

Van fi nal storyboard 
naar eindresultaat

3
Staand Beeld

Veel ruimte in frame 
Beweging 

4
Liggend beeld 

Veel ruimte in frame 
Beweging 

Doordat er veel ruis was 
aan de zijkanten van dit 
beeld, was deze staand 

toch beter
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Van fi nal storyboard 
naar eindresultaat

Van fi nal storyboard 
naar eindresultaat

5
Staand beeld

Ruimte

Uiteindelijk paste een 
typische yogapose toch 

beter bij dit beeld 

Een portret straalt niet gelijk yoga uit, daarom 
heb ik gekozen om toch nog een yoga pose 

te doen bij dit beeld 

6

Close-up Arm met mouw

7
Staand beeld 

Ruimte

8
Staand beeld

Hele outfi t moet in beeld komen
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Van fi nal storyboard 
naar eindresultaat

7

8

Portret van zijkant 

Samen
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Fase 4

PRESENTATIE

Volgende stappen

Passende & inspirerende 
presentatievorm vinden 

Presentatieplan 

Een fysieke presentatie verzinnen 
+ maken is niet mijn sterke kant. Ik 

moet dus zorgen dat het inspirerend 
is, maar ook haalbaar. 

BALANCE

H&M Balance is een yogakleding 
concept voor de mannelijke yogi. 
Het grootste doel van deze sub-

lijn is de mannelijke yogi bedienen 
in zijn behoefte door kwalitatieve 
en betaalbare yogakleding aan te 
bieden die raakvlakken heeft met 

alle yogavormen. De sub-lijn is een 
onderdeel van H&M Sport.

H&M Balance is gebaseerd op de 
kracht van dualiteit. Elk persoon en 
elke yogaoefening is opgebouwd 

uit tegengestelde waarden die 
elkaar aanvullen. Met respect voor 

beide waarden, vind je uiteindelijk je 
persoonlijke balans. Omdat balans 

voor iedereen anders is, kun via H&M 
Balance je eigen balans creëren, door 
verschillende stukken uit de collectie 

met elkaar te combineren.

BALANCE

Collectie 
brie� ng 

Hangtags

Billboards
& Catalogus 

FIND YOUR 
OWN BALANCE

50 CM

100 CM

118 CM

70 CM

84 CM

Stof bedrukt met concepttekst. Ik heb dit 
gezien bij de Dutch Design Week en vond dit 
erg mooi. De tekst moet wel korter, is nu te 

lang

Dit beeld is het meest karakteriserend 
voor H&M, maar ook voor mijn concept. 

Deze laat ik afdrukken op A0

Ik wilde mijn stoffen presenteren op een 
mini-ladder, maar het trekt nu te veel 
aandacht terwijl het niet het grootste 

onderdeel is van mijn project, dus ik leg 
ze gewoon neer
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