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Voorwoord
Jaarlijks wordt in Nederland bijna 10 miljard euro aan kleding en
accessoires uitgegeven, de totale omzet van de Nederlandse mode- en
textielsector bedraagt 20 miljard euro.
De basis voor het Nederlandse modebedrijf wordt gevormd door
creativiteit, handel/bedrijfsleven, onderwijs, presentatie en
communicatie. De productie ontbreekt bijna volledig in Nederland.
Er is nog een kleine maakindustrie, vooral in de vorm van ateliers.
Door het grotendeels wegvallen van de productie-industrie is de
Nederlandse modeketen gebaseerd op een samengaan van handel en
creativiteit. Het vakgebied mode omvat modevormgeving (kleding,
schoenen, accessoires), styling, textiel, branding, communicatie,
illustratie, design 2D en 3D, fotografie, film, evenementen,
curatorschap, modellenbureaus, tentoonstellingsvormgeving,
organisatie, management, sales, retail, financiën, recruitment,
onderzoek en onderwijs.
De sterke kanten van de Nederlandse modesector zijn:
1. Culturele kwaliteit;
2. Goede opleidingen op het gebied van vormgeving;
3. Aanwezige handelsgeest;
4. Gunstig vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven
betreft ligging en voorwaarden;
5. Internationaal opererende modeketens en merken (G-Star,
We, Suit Supply, Sandwich);
6. Goede presentatieplatforms (Modefabriek, Amsterdam
Fashion Week, Arnhem Mode Biënnale, musea);
7. Groeiende (inter)nationale belangstelling voor de
Nederlandse mode.
De Nederlandse modeketen kan verbeteren op de
volgende terreinen:
1. Samenwerking tussen creatieve sector, bedrijfsleven en
onderwijs, en samenwerking in het algemeen;
2. Internationaal imago/ herkenbare identiteit;
3. Kredietmogelijkheden voor ontwerpers;
4. Onderzoek;
5. Opleidingen voor ambachtelijke/technische kennis en
vaardigheden en modemanagement;
6. Mogelijkheden voor kleine productie.
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Onderzoek
Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Modint,
brancheorganisatie voor Mode, Interieur, Tapijt en Textiel besloten
in 2010/2011 gezamenlijk een onderzoek te laten doen naar de
wenselijkheid, haalbaarheid en werking van een Fashion Council
Nederland en een Investeringsfonds voor de Mode.
Resultaat hiervan is dit ontwikkelingsplan voor de Fashion Council
Nederland (hierna: Fashion Council NL of FCNL) voor de komende
drie jaar.
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Missie en doel
De Fashion Council NL versterkt de Nederlandse modesector op alle
onderdelen, met name op het gebied van innovatie, culturele
profilering, onderwijs en economische ontwikkeling.
De Fashion Council NL verbindt creativiteit, handel, bedrijfsleven en
onderwijs zodanig met elkaar dat de sector zich nationaal en
internationaal kan versterken.
Door maximaal in te zetten op ontsluiting en verbinding van de
culturele, sociale en economische kanten van de mode, neemt
Nederlandse mode in de topsector creatieve industrie een unieke
plaats in.
De Fashion Council NL heeft als doel om in samenwerking met de
creatieve sector, het onderwijs, het bedrijfsleven en de Nederlandse
overheid de verbindingen tot stand te brengen die nodig zijn om
bovenstaande missie te volbrengen. De rode draad wordt bepaald
door de driehoek commercie, creativiteit en onderwijs/onderzoek,
verbonden door presentatie en media/communicatie.
De FCNL verbindt, informeert, adviseert, coördineert en
selecteert met als doelen:
• Versterking Nederlandse mode-identiteit
• Economische continuïteit en vernieuwing
• Werkgelegenheid
• Innovatie
• Duurzame kwaliteit
• Nationale en internationale positionering.
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Waarom een Fashion Council
NL
Er liggen kansen voor de modesector in Nederland. Er is creatieve
kwaliteit aanwezig in concept en ontwerp én het internationale
modebedrijf vestigt zich graag in Nederland. Dit zijn goede
uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse
modesector.
2.1

Urgente aanleidingen
•

•

•
•

•

•

2.2

In de slipstream van Nederlands design is er op dit
moment internationaal aandacht en verwachting ten
aanzien van Nederlands modeontwerp;
De creatieve industrie is voor de Nederlandse regering
een speerpunt voor economisch beleid, wat tot uiting
komt in het zogenaamde Topteam Creatieve Industrie
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersk
limaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/creatieveindustrie);
Mode is een belangrijke sector voor economie en
werkgelegenheid;
Nederland is een goede plek voor internationale
bedrijven om zich te vestigen, met name vanwege het
gunstige belastingklimaat, de ‘neutrale’ positie die het
voor de mode inneemt en de flexibiliteit van de
Nederlandse medewerkers v.w.b. het gebruik van de
Engelse taal;
Er is veel ontwikkeling in Nederland op het gebied van
innovatie. Onderzoek richt zich onder andere op smart
textiles, duurzaamheid en virtuele ontwikkelingen;
Er is steeds meer aandacht voor mode en de geschiedenis
van de mode, zowel bij professionals als bij een groter
publiek.

Onderscheidende factoren Nederlandse
mode

Mode in Nederland heeft een aantal specifieke eigenschappen die
haar uniek en daardoor interessant maken. Een aantal van deze
onderscheidende factoren zijn:

Fashion Council NL Nederland

7

Innovatie
In technologisch onderzoek, bijvoorbeeld in systeemvoering en op
het gebied van textiele materialen, loopt Nederland voorop.
Het gebruik van technologie valt in het buitenland op als
inspiratiebron voor Nederlands modeontwerp. Enkele voorbeelden
zijn ontwerpers als Iris van Herpen, Jan Taminiau, Pauline van
Dongen en Conny van Groenewegen. In de industrie wordt de
innovatie op het gebied van materialen vooral nog praktisch ingezet
voor bedrijfs- en sportkleding. Inzet van creativiteit is nodig om
meer rendement uit onderzoek te halen.

Pauline van Dongen, Kinetic Landscapes 2012
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Duurzaamheid
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
worden binnen de modeketen, van ontwerp tot en met logistiek,
door ontwerpers, bedrijfsleven en onderwijs serieus genomen. Door
meer samen te werken en kennis te ontsluiten kunnen grotere
stappen gemaakt worden. Op het gebied van innovatie en duurzaam
produceren kan Nederland voorop gaan lopen.
Denim/Jeans
Denim is voor Nederland cultureel en economisch van grote
betekenis. Het materiaal denim, maar ook het ontwerpen met de
stof, heeft alles te maken met technologische ontwikkeling en
duurzaamheid (G-Star, Glue Jeans). Het succes van denim trekt
buitenlandse, experimentele bedrijven naar Nederland ( bijv.
Denham the Jeanmaker) en geeft het onderwijs een verrassende
impuls (Jeans School).

Glue Jeans, een innovatieve ontdekking binnen de denimwereld.
GlueJeans, door G+M, Rotterdam, 2007
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Modefilosofie
Nederlands design, van mode tot communicatie, product en
interieur, kenmerkt zich door conceptueel denken en ‘storytelling’.
Dit maakt dat mode in Nederland letterlijk een ander gezicht heeft
dan elders op de wereld. Dit geldt voor zowel de identiteit van een
kledingcollectie, als voor de presentatie, communicatie en omgeving
ervan, kortom voor de hele ‘brand’. Voorbeelden zijn de Prada
flagship stores van Rem Koolhaas en de reclamecampagnes van
KesselsKramer voor Diesel.Door het conceptueel denken te koppelen
aan een rijke ontwerptraditie (bijvoorbeeld ontwerpers Piet Zwart,
Ootje Oxenaar, Wim Crouwel) kan de Nederlandse mode een sterke
eigen identiteit neerzetten en karakteristieke eigenschappen verder
ontwikkelen (bijvoorbeeld G-Star Raw, Spijkers en Spijkers, Viktor en
Rolf). Daarnaast kunnen deze kwaliteiten benut worden om
‘branding’ (merkontwikkeling en –communicatie) als professie in
Nederland beter te ontwikkelen. Het is een typisch voorbeeld van de
koppeling tussen creativiteit en business denken.
Logistiek
Nederland scoort hoog met de organisatie van logistieke processen
die nodig zijn bij een productie die verspreid over de hele wereld
plaatsvindt. Het gebruik van vernieuwende technologische systemen
en de aandacht voor duurzaamheid t.a.v. opslag, distributie en
transport spelen een belangrijke rol.

3

Positionering Fashion Council
NL
Hoe verhoudt de FCNL zich tot de Creatieve Industrieagenda en
activiteiten in Nederland?
In Nederland is er vanuit de overheid veel aandacht voor de creatieve
industrie. De overheid is zich bewust van de waarde en het
economisch belang van de sectoren architectuur, design, mode en ecultuur voor Nederland. Deze creatieve industrie behoort tot de
negen topsectoren, ingesteld door de Nederlandse regering (20102012) en aangestuurd door het ministerie van EL&I. Dit ministerie
heeft samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW een
Topteam Creatieve Industrie ingericht om vooral de economische
kansen en mogelijkheden van de creatieve industrie voor Nederland
in een plan te vatten. Het Topteam Creatieve Industrie heeft onder
aanvoering van Victor van der Chijs, zakelijk leider van OMA, een
plan opgesteld waar een Topconsortium Kennis en Innovatie (TKIClick) en een Dutch Creative Industries Council (D-CIC) deel van
uitmaken. Deze initiatieven zullen samenwerken met het Fonds voor
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de Creatieve Industrie dat onder aanvoering van OCW is opgezet en
dat de culturele dimensie van de creatieve industrie benadrukt.
Daarnaast hebben de verschillende branche- en beroepsverenigingen
De Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) in het leven geroepen.
Deze vertegenwoordigt de sector en dient als aanspreekpunt en
adviseur van de overheid en daarmee het Topteam. Modint is één van
de brancheorganisaties.
Samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) en de sector agendeert het Topteam de kennis- en
innovatieagenda voor de komende jaren. Overheid, bedrijfsleven en
kennisinstituten werken hier samen. CLICK//Next Fashion bepaalt
deze agenda voor de modebranche en brengt binnen het TKI/Click programma overheid, industrie en kennisinstellingen samen. Next
Fashion stelt de innovatievragen op en creëert en betrekt een
samenhangend netwerk waarbij alle partners bijdragen in cash of in
kind. Via deze weg worden gelden van TNO, NWO en Horizon 2020
binnengehaald. Voorwaarde is daarbij dat er aan valorisatie wordt
gedaan: instellingen en bedrijven moeten zorgen dat nieuwe kennis
doorsijpelt naar onderwijs en publiek (via events als de Arnhem
Mode Biënnale, de Amsterdam Fashion Week en de Modefabriek). De
FCNL kan hierbij een belangrijke adviserende rol spelen. Vanuit het
nieuwe instituut worden presentaties en publieksgerichte
activiteiten opgezet waarvoor de FCNL onderwerpen kan agenderen
en aandragen. De FCNL kan tevens een bijdrage leveren aan de
agenda van Next Fashion en, hands on, de taak van
verbindingsofficier op zich nemen. Bovendien is de FCNL een kleine
en flexibele unit die in samenwerking met Next Fashion snel kan
handelen. De FCNL kan er vanuit het nieuwe instituut voor zorgen
dat nieuwe kennis wordt doorgegeven en geïmplementeerd.
FCNL en de Dutch Creative Industries Council (D-CIC)
De D-CIC adviseert overkoepelend de creatieve industrie, waar mode
onder valt. Toch heeft de mode, met zijn specifieke ritme en
karakter, behoefte aan een orgaan dat zich gericht met de sector
bezighoudt. Als spil van het modenetwerk gaat de FCNL op praktische
wijze te werk met het leggen van verbindingen, het verspreiden van
kennis en openstellen van netwerken. Door een lid van de D-CIC te
vragen in de adviesraad van de FCNL plaats te nemen, blijven de
lijnen kort. De FCNL kan voor de D-CIC aanspreekpunt voor de
modewereld zijn en ten aanzien van de uitvoering van de plannen
snel handelen. Door ervaringen te delen en pilots uit te zetten
kunnen de FCNL en de D-CIC elkaar versterken.
FCNL en het Nederlands Instituut voor Architectuur, Design en Ecultuur
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De FCNL maakt deel uit van het nieuwe, in Rotterdam gevestigde
Nederlands Instituut voor Architectuur, Design en E-Cultuur en
vervult van daaruit een positie van expertise, bemiddeling en advies
ten opzichte van de creatieve modesector, universiteiten, musea,
mode-evenementen, archieven en documentatiecentra.
FCNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
De FCNL heeft een nauwe relatie met het beleid en thema’s van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Door samen op te trekken
versterken de organisaties elkaar en daarmee de sector.
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Wat gaat de Fashion Council NL
doen
De Fashion Council NL heeft een aantal taken:
Verbinden en verwijzen
De FCNL heeft een verbindende rol tussen nationale en
internationale stakeholders en partnerorganisaties in en vanuit de
modewereld. De belangrijkste taak van de FCNL is creativiteit, het
bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek te verbinden om de
Nederlandse mode zowel nationaal als internationaal sterk te
positioneren.
Het is niet de bedoeling dat de FCNL werkzaamheden gaat
overnemen of dubbelen van partners. In Nederland zijn al vele
organisaties, instituten en evenementen die, soms al jarenlang, een
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mode in
Nederland, zoals Premsela, Modint, Next Fashion, Dutch Fashion
Foundation, HTNK, Arnhem Fashion Incubator, Modekern,
Modefabriek, Amsterdam Fashion Week, Arnhem Mode Biënnale en
Lichting.
Samenwerken
De FCNL stimuleert samenwerking van alle partijen binnen de
modewereld en verbindt de modewereld met een cultureel,
maatschappelijk en economisch netwerk. De FCNL ziet samenwerking
als de sleutel tot succes van de actoren in de modewereld.
Coördineren
FCNL besteedt aandacht aan een goede planning en faciliteert
onderlinge afstemming tussen de partijen. Dit is van groot belang om
alle activiteiten goed tot hun recht te laten komen.
Informeren en adviseren
De FCNL verzamelt informatie voor en over de hele modeketen. Er
wordt aandacht gegeven aan en doorverwezen naar relevante
initiatieven en activiteiten in binnen- en buitenland.
De Fashion Council NL kan voor partijen bemiddelen, adviseren en
selecteren en is algemeen aanspreekpunt voor de mode, zowel
nationaal als internationaal.
Signaleren en agenderen
De FCNL heeft een helicopterview over de modewereld. Het signaleert
beginnende ontwikkelingen en creëert mogelijkheden om deze te
laten uitgroeien tot essentiële schakels in de keten. Nieuwe
succesvolle businessmodellen voor en door jonge ontwerpers hebben

Fashion Council NL Nederland

13

hierbij speciale aandacht. Tevens kan de FCNL onderwerpen
agenderen die urgent en relevant zijn voor de sector.
Relatie versterken tussen de modewereld en het bedrijfsleven
Speciale attentie is er voor de relatie tussen de creatieve modewereld
en het modebedrijf. Deze kan sterk worden verbeterd. De FCNL werkt
niet naast maar samen met partijen om de geformuleerde doelen te
bereiken. De FCNL kan hierbij bemiddelen en selecteren.
Het gebeurt nog te vaak dat bedrijven buitenlandse ontwerpers
inhuren omdat Nederlandse ontwerpers wel de creativiteit bezitten
maar niet het vakmanschap en de kennis van het modebedrijf. De
Fashion Council NL zal hiertoe richting het onderwijs een
stimulerende rol spelen. Hierbij wordt afgestemd met organisaties als
Modint, Vakraad MITT en haar opleidingsfonds die gezamenlijk al veel
ervaring hebben met de opleidingen voor de mode-industrie.
De Fashion Council NL wil het aanbod van pas afgestudeerd jong
talent zichtbaar en toegankelijk maken voor bedrijven. Dit doet zij
online, maar ook via presentaties en bemiddeling. Hierbij wordt
samenwerking gezocht met Modint en recruitmentbedrijven als
HTNK.
Om nieuwe mogelijkheden te creëren zal de Fashion Council NL een
investeringsfonds opzetten, met medewerking van het bedrijfsleven
en de overheid (zie bijlage 1). Momenteel wordt onderzoek gedaan
naar nieuwe en bestaande modellen in Nederland en internationaal;
met bestaande fondsen als het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
en Fonds Meester Koetsier vindt afstemming plaats wat betreft
doelstellingen.
Onderhouden netwerk
Het (internationale) relatienetwerk is de basis voor het functioneren
van de FCNL. De Fashion Council NL organiseert
netwerkbijeenkomsten waar medewerkers van modebedrijven,
professionals uit de creatieve sector, onderzoekers en medewerkers
aan onderwijsinstellingen elkaar kunnen ontmoeten. Ook dit
gebeurt in samenwerking met partijen als Next Fashion en Modint.
De rol van de Fashion Council NL ligt ook in het verder brengen van
kansen, ontwikkelingen en kennis binnen de sector en het onderwijs.
De FCNL creëert een laagdrempelige ontmoetingsplek waar
informatie te vinden is over de modeketen, waar samenwerking tot
stand komt en waar verbindingen worden gelegd. Het is de taak van
de FCNL om het netwerk goed te onderhouden.
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Onderwijs versterken
Mode begint bij het onderwijs: het vormt de basis voor alle
werkzaamheden in de modeketen. Binnen de keten wordt over de
hele linie veel werk gegenereerd. Banen die nu vaak internationaal
worden ingevuld, kunnen ook door Nederlanders worden uitgevoerd.
Hiertoe moet het onderwijs zich meer op de specifieke modemarkt
gaan richten. Dit geldt zowel voor lager onderwijs, als MBO, HBO en
WO. Het ontbreekt nu nog te veel aan goede dienstbare ontwerpers en
gekwalificeerd modetechnisch en ambachtelijk personeel.
Zo kan de Fashion Council NL strategische verkenningen doen bij
onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven om bestaande
opleidingen te vernieuwen of specialiseren en aanvullende
opleidingen op verschillende niveaus vorm te geven. Hierbij wordt
afgestemd met bestaande opleidingen en partijen als Modint, MITT en
de Human Capital Agenda van het Topteam Creatieve Industrie.

Onderzoek versterken en medeagenderen
De Fashion Council NL werkt met de resultaten van de onderzoeken
die Premsela (het nieuwe Instituut voor Architectuur, Design en Ecultuur) entameert, zoals het onderzoek van TNO1 naar de waarde van
design en het onderzoek naar mode en haar maatschappelijk /
culturele inbedding. De FCNL zoekt inbedding voor de resultaten en
bemiddelt tussen universiteiten en hogescholen om analytische en
diepgravende aandacht voor mode te behouden. De Premsela
Leerstoel Design Cultures (VU Amsterdam) alsook het Modelectoraat
in Arnhem dragen theoretisch en historisch bij aan modeonderzoek.
Duurzaamheid in de gehele keten en technologische ontwikkelingen
binnen de textiel zijn bronnen voor onderzoek die zowel vanuit een
creatief als een technisch/theoretisch perspectief kunnen worden
opgezet. Samenwerking met het bedrijfsleven is bij onderzoek op alle
niveaus essentieel.
Talentontwikkeling stimuleren
De Fashion Council NL heeft speciale aandacht voor jong talent.
Het geeft jonge modeprofessionals een podium2 en verbindt ze aan
het bedrijfsleven en andere professionals. Daarnaast opent de FCNL
haar deuren om kennis te ontsluiten en te delen. Dit alles gebeurt in
afstemming en samenwerking met partners als Next Fashion, Modint,
AIFW, DFF en HTNK.
Internationale promotie en uitwisseling
De Nederlandse werkhouding en mentaliteit scoren hoog in het
buitenland. Jonge modeprofessionals die, gedreven door eigen

1

TNO onderzoek naar de waarde van design is in opdracht van Premsela in 2011 afgerond.
http://www.premsela.org/publicaties_1/vormgeving-groeit-verder_1/
2 Er zijn al veel podia en presentatiemogelijkheden in Nederland. De FCNL moet hierbij niet
in de weg zitten maar wel, coördineren, verbinden en samenwerken.
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ambitie en kracht, doorzetten en internationaal aan het werk gaan
worden graag gezien. Een reden temeer om deze mentaliteit in het
onderwijs flink aan te wakkeren en te stimuleren.
Op die manier biedt Nederland voor de wereldmarkt vele
mogelijkheden op het gebied van de mode. Internationaal denken is
essentieel, zowel in de creatieve mode-industrie als op economisch
gebied, in het onderwijs en onderzoek.
Internationale presentatie van Nederlandse ontwerpers is belangrijk.
Vanuit Nederland wordt dit o.a. gestimuleerd en georganiseerd door
Premsela, Modint en de Dutch Fashion Foundation. De FCNL kan hier
een verbindende en aanvullende rol innemen bij de selectie van
ontwerpers maar ook bij inhoudelijke programmering,
samenwerking en keuze van partners voor internationale projecten
en meetings.

Foto: Tentoonstelling Basic Instincts Berlijn. Basic Instincts geeft een beeld van de Nederlandse
mode en waar deze vandaan komt. De expositie is deel van het Dutch DFA programma en is
georganiseerd door Premsela. Deze foto geeft een beeld van het landschap waar het werk van
Iris van Herpen in staat.
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Met wie en welke organisaties
gaat de Fashion Council NL
samenwerken?
Zoals eerder gezegd staat en valt het succes van de Nederlandse
modesector en de Fashion Council NL bij samenwerking met diverse
instellingen en partijen. Hieronder volgt een niet uitputtende lijst
van te verwachten en potentiële samenwerkingspartners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpers in binnen- en buitenland
Nationale en internationale modebedrijven en retailers
Brancheorganisaties voor mode, textiel en retail
Nationale en internationale modeweken en evenementen
Nationale en internationale modebeurzen
Nationale en internationale conferenties en debatten
Nationale en internationale media
Onderzoeksprogramma’s
Collecties en archieven op het gebied van mode
Next Fashion innovatie- en onderzoeksagenda
Veelbelovende initiatieven en ontwikkelingen in het
gehele land
Nederlandse mode- en textielopleidingen
Buitenlandse mode- en textielopleidingen
Ambachtelijke opleidingen op MBO niveau
Meesteropleiding coupeur en ambachtelijke ateliers
Nederlandse en buitenlandse musea met modebeleid en
collectie.

Uitgelichte potentiële partners:
• NWO en onderzoeksprogramma’s als CRISP
• Next Fashion innovatie- en kennisagenda
• Mode-incubators als NL Fashion Incubator (HTNK) en de
Arnhem Mode Incubator
• Businessprogramma’s als Dutch Touch (DFF) en Fashion
Fasterclass (AFW)
• Het programma Dutch Design Fashion and Architecture
• Provincie Gelderland, initiatief Investeringsfonds
• House of Denim
• De beurs Modefabriek
• Dutch Fashion Foundation
• Amsterdam Fashion Week
• Arnhem Mode Biënnale
• Arnhem Modekwartier
• Recruitmentbureau HTNK
• Nederlandse modepers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flanders Fashion Institute
Danish Fashion Institute
British Fashion Council
Mode Museum Antwerpen
Musée des Arts Décoratifs Parijs
MOMA New York
Vogue NL, Britain, USA, Paris
Internationale Fashion Weeks
Bread and Butter Berlijn
Arise Nigeria event
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Waar huist de Fashion Council
NL
De Fashion Council NL is een initiatief van Premsela, Nederlands
Instituut voor Design en Mode en Modint, brancheorganisatie voor
Mode, Interieur, Textiel en Tapijt. De Fashion Council NL is op dit
moment een programma van Premsela en zal vanaf 2013 huizen in
Rotterdam, in het nieuwe instituut, dat gevormd wordt door
Premsela, NAi en Virtueel Platform.
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Wie betaalt de Fashion Council
NL
Het onderzoek naar en de opzet van de FCNL worden bekostigd door
Premsela. Doel is om de FCNL uiteindelijke publiek/privaat te laten
financieren.
De inbedding in het nieuwe Nederlands Instituut voor Architectuur,
Design en E-cultuur en medefinanciering door Modint en de
modebranche zouden de dagelijkse organisatie van de FCNL moeten
kunnen garanderen. Daarnaast is er een budget nodig voor
activiteiten in het kader van ontwikkeling en voortgang, zoals het
opstarten van kleine pilotprojecten (zie activiteitenplan). Hiervoor
moet gezocht worden naar partners en fondsen.
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Organisatie van de Fashion
Council NL
De FCNL is een programma van Premsela en Modint. In 2013 wordt
het onderdeel van het nieuwe instituut in Rotterdam. Het wordt
bemand door een klein en flexibel team, in 2013 te starten met 1,6
FTE, dat samenwerkt met het nieuwe instituut en Modint.
Platforms en adviescommissie
De FCNL ontwikkelt ideeën vanuit en voor de modesector. Zij is
voortdurend in contact met het netwerk. De directe achterban wordt
gevormd door een aantal platforms, waarin telkens een deel van de
sector vertegenwoordigd is: te beginnen met bedrijven, creatieven,
onderwijs/onderzoek en media. Deze platforms worden geïnitieerd
door de FCNL en worden aangevoerd door een persoon. Deze
vertegenwoordigers vormen samen een adviescommissie voor FCNL.
Comité van Aanbeveling
Rondom de FCNL staat een Comité van Aanbeveling. Dit is een Raad
van vooraanstaande personen uit de modesector maar ook uit de
politiek. Zij zijn de ambassadeurs van de FCNL in binnen- en
buitenland.
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Communicatie
Communicatie over de doelen en activiteiten van de Fashion Council
NL wordt gevoerd middels het algemene communicatiebeleid van het
nieuwe instituut dat gevormd wordt door Premsela, NAi en Virtueel
Platform. Dit betreft in de eerste plaats de webpagina en
webinformatie die de FCNL biedt (onderdeel van de website van het
instituut). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de sociale media en
worden nieuwsbrieven en informatiebulletins verstuurd.
De Fashion Council NL deelt zijn doelen met belangrijke modemedia
als Vogue Nederland en Elle. Met de media wordt intensief
samengewerkt.
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Fondsenwerving
Om de uiteindelijke doelen te bereiken en activiteiten te kunnen
uitvoeren moet de FCNL fondsen werven. Dit is niet alleen nodig voor
de activiteiten van de FCNL maar ook voor de opzet en werking van
het Investeringsfonds (zie bijlage 1).
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Activiteitenplan
De Fashion Council NL moet in 2013 officieel geïmplementeerd zijn.
Het activiteitenplan behelst de tijd vanaf 1 juli 2012 tot 1 januari
2016.
Tot 2013
• Samenstellen van het Comité van Aanbeveling.
• Intensief onderzoek naar vorm en inhoud van een
Investeringsfonds en het opzetten ervan.
• Vormen van relatienetwerk en het vinden van toegewijde
partners.
• Vormen van de verschillende platforms.
• Organiseren van een drietal expertmeetings in de vorm
van ronde tafels om plan FCNL te bespreken met
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs,
modeorganisaties, ontwerpers en andere
modeprofessionals.
• Plan uitwerken voor een modebestand. Relevante data en
informatie hiervoor verzamelen.
• Plan FCNL presenteren. Dit kan in de vorm van een
interview met Han Bekke, José Teunissen en Liesbeth in ’t
Hout. Genodigden zijn o.a. de personen die Liesbeth in ’t
Hout interviewde tijdens de ontwikkeling van het plan
voor de FCNL. Moderator is bijv. Karin Swerink,
hoofdredacteur Vogue NL.
• Locatie en telefoonnummer is ten kantore van Premsela,
vanaf 2013 het nieuwe instituut te Rotterdam (per direct).
• Een website die de FCNL in staat stelt haar taken
(verbinden, selecteren, adviseren, communiceren) te
vervullen.
• Opzetten van een productiemanagement pilot. Een klein
aantal jonge, ervaren fashionmanagers helpen startende
ontwerpers en kleine modemerken op weg naar
productie en verkoop. Deze pilot moet uitgroeien tot een
zelfstandig werkend agentschap. Voor dit project wordt
samenwerking gezocht met Modint , Amfi en Incubators.
• Verkenningen voor (private) modevooropleiding die
voorbereidt op de realiteit van de modewereld. Dit in
samenwerking met ArtEZ, Amfi, Gerrit Rietveld Academie
en Modint (start najaar 2013).
• Monitoren van de modewereld in Nederland en
internationaal.
• Verbinden, selecteren, adviseren, communiceren.
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Speerpunten 2013
• Telefoon aan, deur open.
• Investeringsfonds opzetten en werkend maken.
• Onderzoek naar financiering voor activiteiten. Hier gaat
het om fondsen, partners en innovatieve
financieringsmodellen bijv. via internet (bijv. Business
Angel van Investormatch).
• Aandacht voor lucratieve samenwerkingsvormen.
• Opzetten van een voorbereidende cursus voor
aankomende modestudenten en -scholieren (start najaar
2013).
• Start voorbereiding innovatie in modeonderwijs samen
met de kennisinstellingen.
• Verbinden, selecteren, adviseren, communiceren.

Wat is de FCNL op 1 januari 2016
• Er zijn waarneembare positieve ontwikkelingen t.a.v. de
identiteit van de Nederlandse modeketen.
• Wederzijdse bevruchting tussen commercie, creativiteit
en onderwijs/onderzoek is op gang.
• Er is een goede onderlinge samenwerking tussen diverse
modeactiviteiten en -instellingen.
• Hiaten binnen het onderwijs beginnen op te vullen.
• Ontwerpers zijn beter voorbereid op de professie.
• Er wordt meer Nederlands ontwerp verkocht in
Nederland en in het buitenland.
• Er is een opgaande curve t.a.v de werkgelegenheid voor
Nederlanders over de hele linie van de modeketen;
bedrijven vinden beter opgeleide Nederlandse krachten.
• Het Nederlands ontwerp bewijst zich steeds meer
internationaal.
• Bedrijven en ontwerpers weten elkaar te vinden.
• Er is aandacht voor de ontwikkeling van gebieden als
fashion management, branding, forecasting,
modefotografie, illustratie.
• De FCNL heeft een duidelijke plek binnen de creatieve
industrie in Nederland.
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Investeringsfonds Fashion
Council NL
De FCNL zet zich in om met publieke en private partijen een
investeringsfonds op te zetten.
Het Investeringsfonds voor de Mode (IFM) wordt in het leven
geroepen om
1. Draagvlak te creëren voor de Nederlandse mode-industrie;
2. Jong talent op weg te helpen naar economische zelfstandigheid;
3. Te investeren in commercieel aantrekkelijke en evenwichtige
modeplannen.
Waarom een Investeringsfonds voor de Mode
Als modeontwerper of klein modemerk is het moeilijk overleven.
Trends komen en gaan, investeerders zijn nauwelijks te vinden,
leningen en garantstellingen niet te krijgen en de concurrentie is
moordend. De weg van ontwerp naar de winkel vergt ieder half jaar
een enorme (voor)investering. De collectie moet worden ontworpen,
gemaakt en gepresenteerd, kopers geïnteresseerd, productie
gerealiseerd en verkocht. Pas daarna blijkt of er (terug)verdiend kan
worden.
Om modeondernemers beter in staat te stellen deze stappen te
kunnen nemen stelt de FCNL voor een investeringsfonds op te zetten.
Door middel van leningen of garantstellingen wordt talent geholpen
om realistische bedrijfsplannen uit te voeren. Bij het maken van de
bedrijfsplannen kan via de FCNL coaching worden geboden. Naast
het verstrekken van leningen kan een deel van het Investeringsfonds
worden gebruikt voor directe financiering. Voorbeeld: het
(mede)financieren van onderzoeken die de mode-industrie direct
en/of indirect helpen en stimuleren. Bij alle aanvragen wordt
geselecteerd in samenwerking met de FCNL. Artistieke kwaliteit en
economische relevantie zijn uitgangspunt.
Economische vernieuwing
Steeds vaker zien we ontwerpers ontsnappen aan het benauwende
keurslijf van de traditionele presentatie-, financierings- en
verkoopmodellen.
Ontwerpers als Monique van Heist en merken als YOUASME MEASYOU
slaan nieuwe wegen in en tonen hiermee nieuwe manieren om een
collectie samen te stellen en te verkopen. Veel jonge ontwerpers zijn
bezig met alternatieve presentatievormen, vooral via film en
internet; hierbij wordt ook getornd aan het traditionele ritme.
Het Investeringsfonds voor de Mode (IFM) ziet het als een belangrijke
maatschappelijke taak om innovatieve bedrijfsconcepten te
stimuleren en te ondersteunen. Het levert, in samenwerking met de
FCNL, als denktank ook een inhoudelijke bijdrage .

Fashion Council NL Nederland

27

Wie investeren in het Investeringsfonds
Het IFM bestaat uit 30% publieke gelden en 70% private gelden van
banken, bedrijven en organisaties, al of niet rechtstreeks betrokken
bij de mode.
Aan het fonds wordt een verdienmodel gekoppeld. De private
investeringen kunnen rentedragende leningen betreffen die binnen
een overeengekomen periode door het Investeringsfonds terug
worden verdiend.
De investering, gekoppeld aan begeleiding en coaching, moet
uiteindelijk vruchten afwerpen maar zal altijd risicodragend zijn.
Publieke gelden zijn nodig als garantstelling. Er wordt gewerkt aan
modellen voor de vormgeving van het fonds.
Wat gaat het Investeringsfonds voor de Mode doen
Het IFM verstrekt zakelijke producten en geen subsidies. Het pakket
is aangepast aan de noden van de creatieve mode-industrie en de
werkwijze daarbinnen. Eenvoud en flexibiliteit zijn de steekwoorden
die het systeem moeten typeren.
Het investeringsfonds stimuleert en investeert in het samengaan van
kwaliteit, creativiteit en onderneming:
Dit kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld:
•

•
•
•

Verstrekken van leningen aan modeontwerpers, stylisten
en accessoireontwerpers met een eigen onderneming.
Hierbij speelt de kwaliteit van zowel het inhoudelijk
creatieve deel als het bedrijfsplan een rol. Voor
vernieuwende, kansrijke economische concepten wordt
veel ruimte gemaakt
Garantiestelling bij risicovolle samenwerking van bijv.
retailers en modeontwerpers.
Garantiestelling bij risicovolle samenwerking van een
modeontwerper en een beginnend fashionmanager.
Opstarten van modegerichte studio’s en bedrijven vanuit
andere creatieve disciplines bijv. (niet uitputtend)
communicatieontwerpers, fotografen, filmers,
interieurontwerpers.

De producten dienen de mode en kunnen worden ingezet binnen
een brede economische context. De voorbeelden geven aan dat er een
divers, maar transparant pakket van financiële modellen moet
worden samengesteld, zoals een microkrediet, overbruggingskrediet,
starterskrediet en garantstellingen. Door de bijzondere werkwijzen
binnen de sector moet er vooral gezocht worden naar nieuwe
modellen voor de voorwaardenstelling.
De aangevraagde budgetten kunnen ingezet worden voor
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(voorfinanciering van) werkzaamheden verspreid over de volle
breedte van de modeketen. De producten dienen de mode en kunnen
worden ingezet binnen een brede economische context.
Het Investeringsfonds zoekt zijn gelden bij grote
modegeïnteresseerde bedrijven, organisaties, industrieën, media en
banken. Een voorbeeld kan de chemische industrie zijn waar
innovatie van materialen hoog op de agenda staat. Het IFM werkt
intensief samen met de FCNL.
Waar huist het Investeringsfonds voor de Mode
Het IFM is nauw verbonden aan het beleid, de doelen en activiteiten
van de Fashion Council NL en Premsela (vanaf januari 2013
Nederlands Instituut voor Architectuur, Design en E-cultuur) en
Modint. Opdat het de gelden goed, professioneel en transparant kan
investeren en verdelen is het verstandig om het IFM onder te brengen
bij een ander fonds met ervaring in de cultuursector, zoals Het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Hierbij kan de ABN Amro Fashion Desk om
advies worden gevraagd.
Relatie Investeringsfonds en de Fashion Council NL
Het IFM is verbonden aan de FCNL. Ondernemerschap en
samenwerking vormen belangrijke uitgangspunten bij het
verstrekken van leningen, maar kwaliteit, zowel van het creatieve als
zakelijke concept, staat voorop. Selectie op creatieve kwaliteit kan
door de Fashion Council NL worden uitgevoerd.
Beginnende creatieve professionals zullen soms moeten worden
gecoacht of hulp nodig hebben bij het vinden van business partners.
De organisatie van de FCNL is hierbij van dienst of verwijst door naar
andere organisaties (bijv. incubators, bedrijven of recruiters). De
Fashion Council NL en het IFM beïnvloeden elkaars beleid en
activiteitenprogramma.
Activiteiten in 2012 gericht op het Investeringsfonds voor de
Mode:
•
•
•

Onderzoek naar geschikte leen- en garantiemodellen;
Onderzoek naar geschikte verdienmodellen voor
investeerders:
Zoeken naar geschikte investeerders.

Bijlage 2: Namenlijst en opmerkingen
interviews
Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Modint,
brancheorganisatie voor Mode, Interieur, Tapijt en Textiel hebben
Liesbeth in’ t Hout de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het
bestaansrecht en werking van de Fashion Council NL.
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Interviews
Liesbeth in ’ t Hout heeft gesproken met de volgende organisaties en
personen
Angelique Westerhof

Dir. Dutch Fashion

Guus Beumer

Co‐lab, Orson & Bodil

Foundation
Lucel van den Hoeven

Alg. Dir. Modefabriek

Jan Schoon

Schoon en den Boer PR

Caroline Crouwels

Art. Dir. Modefabriek

Martijn den Boer

Schoon en den Boer PR

Willemien Ippel

Zakelijk dir. Arnhem Mode

Sjarel Ex

Dir. Museum Boijmans van

Biënnale
Rachid Naas

Beuningen
Hedwig Saam

Dir. Museum voor Moderne
Kunst Arnhem

Mariëtte Hoitink

Dir. HTNK

Hedy d’Ancona

Voorz. Federatie Creatieve
Industrie

Carlo Wijnands

Creative Dir. Amsterdam

Victor van der Chijs e.a.

Fashion Week
Bart Maussen

Dir./partner Amsterdam

Voorz. Topteam Creatieve
Industrie

Marguerite Mejia Jaramillo

International Fashion Group
Nederlands Mode Instituut

Fashion Week
Bruni Hofman

Innovatieadviseur Syntens

Simon Verlaat

Marije Hovestad

Innovatieadviseur Syntens

Andre van Stigt

Architect

James Veenhof

Denim World, Jeans School

Tilly de Groot

Amerikaanse Ambassade NL

Eva Olde Monnickhoff

Creative Cities Amsterdam

Arinda v.d. Meer

NL Ambassade Brussel

Stichting I‐did

Uitgeverij New Style

Areas (CCAA), Amsterdamse
Innovatie Motor (AIM)
Christophe Mollet

Co‐lab

Marion Poortvliet

Hebe Verstappen

Textielmuseum Tilburg

Ontwerpers

Rob Huisman

Voorzitter BNO

Jolanda van Den Broek

And Beyond

Brigitte Hendrix
Piet Paris

Modeillustrator, curator

Niels Klavers

Klavers en van Engelen

Marc Kwakman

Studio Piet Paris

Astrid van Engelen

Klavers en van Engelen

Lucas Hendricks

Projectleider Topteam

Geert de Rooy

The People of the Labyrinths

Hans Demoed

The People of the Labyrinths

Edwin Oudshoorn

Mark McKeon

CEO V&D

Joline Jolink

Ludo Onnink

CFO, COO Tommy Hilfiger

Creatieve Industrie
Geleyn Meyer

Domeinvoorzitter MCI
Honours, Hogeschool van
Amsterdam

Europa
Jessica Joyce

Gaby Lamers

Voorzitter Knitting Holland

Jeroen Teunissen

Charlotte Zuijderwijk

Integrated Design Dir. Eur.
Nike EMEA

Mattijs van Bergen

Onderwijs / Onderzoek

Anne de Grijff

Charlotte Bik

Dir. ArtEZ, Design en Mode

Catta Donkersloot

Daniëlle Wanders

Arnhem Fashion Incubator
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Souraya Bouwman

Dir. Amfi

Jan Taminiau

José Teunissen

Lector ArtEZ

Oda Pausma

Dany Jacobs

Lector ArtEZ, UVA prof.

Marloes Blaas

Michiel Scheffer

Lector Saxion Hogescholen

Pauline van Dongen

Timo de Rijk

Design Cultures, VU
Amsterdam, TU Delft

Li Fu Hsiau

Leslie Holden

Hoofd Design Amfi

Robbert Wefers Bettink

Sober

Matthijs Boelée

Hoofd Mode ArtEZ

Cissy Noordeloos

Sober

Erik Verdonck

Hoofd Mode KABK

Maarten van der Horst

Londen

Gerrit Jan Vos

Hoofd Mode Willem de
Kooning Academie

Mark Vorstenbos

YOUASME MEASYOU

Bedrijfsleven

Rita Suers

Hogeschool Zuid, Mode

Niels Klavers

Hoofd Mode, Rietveld
Academie

Matthijs Crietée

Adjunct dir. Modint

Truus Omta

Dir. TMO Doorn

Corine Beks

Policy Advisor Fashion

Monique Sakkers

Dir. Meesteropleiding,

Modint

Coupeur

Jos van Tilburg

CEO G‐Star

Mevrouw J. van Doremalen

Dir, Mode ROC Eindhoven

Marian Wigger

Eigenaar Zenggi

Tina Smeijers

Adjunct dir, ROC Eindhoven

Edwin van Wijngaarden

CEO Just B

Ignace Karthaus

Stichting Innovatie Alliantie

Annemarie Commandeur

Dir. Stijlinstituut

Pers

Judith ter Haar

Jones Arnhem

John de Greef

Fashion dir. Elsevier

Pauline Barendrecht

Consultant

Georgette Koning

Modejournalist

Kiki Niesten

Kiki Niesten Maastricht

Cecile Narinx

Hoofdredacteur Elle

Margreet Olsthoorn

Margreet Olsthoorn

Esther Coppoolse

Redacteur Mode Elle

Meta Struycken

Hoofdredacteur New Style

Rotterdam
Roland Kahn

CEO Cool Cat, M&S, America
Today, Sapph

Jacob de Jonge

CEO De Bijenkorf

Andrea Wiegman

Hoofdredacteur Second Sight

Joep van Straaten

CFO Gaastra/McGregor

Peter van Rhoon

Hoofdredacteur Code

Henriëtte Daniëls

Creatief Dir. Veldhoven Groep

Financiën

Barbara van Kolfschoten

CEO Witteveen

Janny Rodermond

Harry Bruijniks

CEO Euretco

Rob Defares

CEO IMC

Marian van der Linden

Dir. World Fashion Centre

Hans van Straten

Dir. Prins Bernhard Fonds

Dir. Stimuleringsfonds voor
architectuur

Vervolg Financiën

Buitenland

Marie Helene Cornips

Dir. SNS Reaal Fonds

Alan Murray e.a

Edinburgh College of Art

Christine de Baan

Dir. Dutch DFA

Jessica Hemmings

Edinburgh College of Art

Manolo Marquez

ABN Amro Fashion Desk

Simon Ward

British Fashion Council

Willem Sijtthoff

Eigenaar, Politieke Pers

Robert Kloos

Cultureel Consul New York

Jan Berger

Voorz. Meester Koetsierfonds

Agnes Wené

Flanders Fashion Institute

Roland Wigman

Versteeg Wigman Sprey

Linda van Waesberghe

Modo Brussels

Giorgia Moreno

Mode Wallonie Bruxelles

advocaten
Jetse Sprey

Versteeg Wigman Sprey
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advocaten
Raf Vermeiren

CultuurInvest Vlaanderen

Robb Young

Modejournalist

Eva Krüse

Dir. Danish Fashion Institute
(DFI), CEO Nordic Fashion
Ass. CEO Copenhagen FW

Jonas Eder‐Hansen

Development Director DFI

Kristine Seele‐Sorensen

Project Manager DFI

Belangrijke uitspraken
Een greep uit veel gehoorde opmerkingen uit de gesprekken.

De Fashion Council NL is (quote):
•

aanspreekpunt voor de mode zowel nationaal als internationaal

•

loket en binnenloopplek

•

pleitbezorger voor de Nederlandse mode

•

de Rijksbouwmeester van de mode

•

onafhankelijke mediator

•

koepel voor de hele modewereld in Nederland

•

curator bij internationale presentaties

•

liaison officer

•

een wijze vader en moeder voor de modewereld

•

vriendenclub

•

solide basis voor de Nederlandse modeketen

•

is voor de mode de autoriteit waar niemand omheen kan

•

is een netwerk

•

VVV-kantoor voor alumni

Werk
De Fashion Council NL (quote):
•

ontwikkelt een visie op de mode in Nederland

•

brengt de mode in Nederland op een hoger en duidelijker plan

•

heeft iconen als ambassadeurs

•

kijkt naar de grote bewegingen wereldwijd

•

matcht met de plannen van het Topteam Creatieve Industrie

•

is open en eerlijk

•

communiceert

•

geeft eerste prioriteit aan het maken van een website

•

legt verbindingen

•

informeert

•

geeft antwoord

•

selecteert en bewaakt kwaliteit

•

bundelt, draagt uit en verdedigt

•

bouwt werkelijke en stabiele bruggen tussen bedrijven, ontwerpers en
onderwijs

•

zoekt aansluiting met het beroepsonderwijs

•

initieert samenwerking
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•

archiveert

•

werkt op Europees niveau

•

coördineert deelname onderzoeksprojecten

•

zorgt voor een gemeenschappelijke infrastructuur

•

inventariseert en geeft overzicht van partijen en spelers in de
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Nederlandse mode
•

vergroot bespreekbaarheid samenwerking

•

heeft oog voor nieuwe mogelijkheden

•

is toekomstgericht

•

is flexibel en geeft ruimte

•

geeft aandacht aan textiel

•

brengt de maakindustrie in beeld

•

maakt innovatie zichtbaar

•

verbindt de vier o’s: onderwijs, ontwerpers, ondernemers, overheid

•

creëert platforms voor industrie, onderwijs en ontwerp

•

zorgt voor een veelheid van leden voor de platforms

•

betrekt inkopers

•

geeft inzicht in segmentatie van de markt

•

geeft prioriteit aan duurzaamheid

•

start klein en flexibel, verbreedt en breidt uit in de loop van de jaren

•

is onafhankelijk en niet kwetsbaar

•

zorgt voor goede PR en communicatie

•

stelt topjury’s samen voor awards

•

brengt contact tot stand tussen stadsbesturen in Nederland

•

selecteert bij buitenlandse presentaties ontwerpers, buyers, plaats en
pers

Enkele losse quotes:
•

FCNL op meerdere plekken in Nederland

•

online tijdschrift

•

het belang van denim voor Nederland

•

denimweverij in Nederland

•

bedrijven moeten zich meer openstellen

•

onderzoek op thema’s vanuit de behoefte van de industrie

•

vervolgopleidingen business gericht ( Peek & Cloppenburg
trainingstraject, BMW auto-opleiding, Nijenrode)

•

cross over met design belangrijk voor Nederland

•

sterk presentatieplatform in Nederland

•

pers verbeteren, eenheid naar buiten toe

•

logistiek managen m.b.t. duurzaamheid

•

summerschools

•

satelliet in Parijs

•

awards in kaart brengen en er meer mee doen

•

onderzoek op thema’s vanuit de behoefte van de industrie

•

niet alleen mode-industrie ook bijv. chemische industrie (materialen,
verven, duurzaamheid
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Ontwerpers zoeken (quotes):
•

manieren om uiteindelijk zonder subsidies zelfstandig te kunnen
werken

•

beschikbaarheid van kennis en informatie, bibliotheek en archief

•

vragenloket op verschillende gebieden: productie, distributie,
bankzaken, juridisch advies

•

een laagdrempelige organisatie, een plek waar je makkelijk en graag
binnenkomt

•

mogelijkheden een stevig relatienetwerk op te bouwen in de gehele
modeketen

•

financiële buffers d.m.v. goedkope leningen en/of garanties

•

alternatieve wijzen van terugbetaling

•

netwerk van bedrijven die openstaan voor samenwerking, coaching en
het delen van kennis en informatie

•

mogelijkheden tot samenwerking met jonge fashion- en
communicatiemanagers

•

passende productiekanalen

•

alternatieve productiemogelijkheden

•

alternatieve presentatiemogelijkheden

•

incubatorachtige begeleiding alleen individueel of in kleine groepjes

•

samenwerking t.b.v. duurzaamheid

•

openheid

•

continuïteit

•

transparantie

Over het Investeringsfonds voor de Mode
•

microkredieten

•

garanties

•

founding fathers and mothers

•

financieel plan in drie fases; opstart, eerste prioriteit, verbreding

•

eenvoudige, goedkope leningen

•

alternatieve wijzen van terugbetaling

