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Rianne Meijer

“Dat was september 2017 en ik heb van die beslissing geen dag 
spijt gehad. Ik was altijd al online bezig: eigen websites maken, 
een fashionblog bijhouden. En ik hield van mode. Van mijn 
hobby heb ik mijn beroep gemaakt en verdien mijn geld met iets 
waar ik echt gelukkig van word.”

esprit
In eerste instantie kreeg Rianne kleding, schoenen en sieraden 
toegestuurd, maar hoe meer volgers ze kreeg, hoe meer samen-
werkingsverbanden werden aangeboden. Zo werkte ze samen 
met verschillende merken als Esprit, Supertrash, G-star via 
Zalando, NAKD, Wolford, Marie Jo en L’Oréal. 

Hoe werkt dat posten? “De foto’s die ik plaats worden gemaakt 
door mijn vriend of vriendin. Als influencer word je per post 
betaald. Hoe meer volgers, hoe meer je per post verdient. 
Voorbeeld: heb je ongeveer 250.000 volgers, dan verdien je 
per geplaatste foto tussen de 1.000 en 2.000 euro. Iemand 
met meer dan een miljoen volgers verdient soms wel tussen de 
10.000 en 20.000 euro per post. Maar dat verschilt per persoon 
en per engagement (likes en comments).”
“Denk trouwens niet dat ik dagelijks foto’s plaats met kleding 
aan voor de merken waarvoor ik werk, dus foto’s die geld ople-
veren. Ik wil natuurlijk wel mijn eigen brand bewaken. Ik plaats 
1 á 2 foto’s per dag, maar dat zijn dan reisfoto’s of foto’s van mijn 
vriendje of hond. Gewoon met kleding die ik in mijn eigen kast 
heb hangen.” 
 
Perfecte plaatje
Denk je dat meisjes gelukkig worden als ze jou volgen? 
“Dat denk ik wel en dat hoop ik van harte. Ik laat niet alleen het 
zogenaamde ‘perfecte plaatje’ zien. Zo plaats ik af te toe twee 
foto’s van mezelf naast elkaar, gemaakt in dezelfde setting. Eén 
laat het perfecte plaatje zien, de ander is onbewerkt en niet 
erg flatteus. Ik leg uit dat het soms wel 300 tot 400 shoots kost 
voordat de foto gelukt is. Dat alle beelden bewerkt zijn en dat 
er een paar mooie filters overheen gaan. Meisjes moeten niet 
denken dat ik er altijd zo mooi gestyled uitzie. Daar probeer ik 
zo transparant mogelijk in te zijn.” 

Voor iedereen weggelegd
Wat zou je tegen alle meisjes willen zeggen die ook een loop-
baan als influencer ambiëren? “Ik zou ze willen zeggen dat je 
met alles een groot bereik kunt opbouwen, een jong publiek 
bereiken. Kies een onderwerp waar je hart sneller van gaat 
kloppen. Een onderwerp waar jij gelukkig van wordt. Dat is het 
allerbelangrijkste.” 

Heb je nog plannen voor de toekomst? “We zijn op dit moment 
bezig met een eigen kledinglijn en hopen dat binnenkort te kun-
nen lanceren. Verder ben ik in zee gegaan met een goed doel. Ik 
hoop met mijn grote bereik iets voor dit goede doel te kunnen 
betekenen. Slecht 14% van mijn volgers komt uit Nederlander, 
de rest uit de VS, Duitsland, Rusland en Japan. Ik heb dus een 
internationaal bereik. Het gebeurt nog te weinig dat fashion 
influencers samenwerken met goede doelen. Dus daar valt nog 
een hoop winst te behalen.”  www.instagram.com/rianne.meijer
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