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Modevormgeving in Nederland: ontbrekende bruggen tussen creatie en commercie

De clustering van ontwerpers, productie- en distributiebedrijven van mode
en de interactie tussen deze bedrijven is onderwerp van deze studie.
Nederland telt volgens het CBS per 1 januari 2003 5725 bedrijven die de
productie en distributie van mode als kernactiviteit hebben: 2485 ontwerpers,
2360 groothandels in boven- en onderkleding, en 880 confectiebedrijven.
Voorts zijn er nog ruim 15.000 kledingwinkels.
De omvang van de sector is tussen 1994 en 2003 gestegen van 4540 tot 5725
vestigingen. De stijging is geheel en al toe te schrijven aan de stijging van het
aantal ontwerpers: +1885 (1994: 600). Het aantal groothandels in boven- en
onderkleding steeg licht: +230 (1994: 2130). Het aantal confectiebedrijven
decimeerde als gevolg van de groeiende internationale concurrentie en
verschuiving van productie naar lageloonlanden: -930 (1994: 1810).
Deze modebedrijven kennen van oudsher een concentratie in Amsterdam,
vooral vanwege de beschikbare infrastructuur als handelsplaats. Ook de
aanwezigheid van een koopkrachtige markt leidde tot een concentratie van
modehandelsbedrijven en ontwerpers in Amsterdam. Deze concentratie bood
voldoende schaal voor gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven, zoals
stylisten en werving- en selectiebureaus. Daarnaast kwamen vanuit de sector
zelf initiatieven voor realisatie van een business center (World Fashion
Center) en opleidingen. Het modecluster in Groot-Amsterdam (Corop-regio’s
Amsterdam en overig Groot-Amsterdam) herbergt een kwart van alle
bedrijfsvestigingen in de modesector, namelijk 1410. Aangevuld met
bedrijven die specialistische diensten verlenen, opleidingen en
brancheorganisaties, telt Groot-Amsterdam 1700 bedrijven en organisaties
die hun kernactiviteit hebben in productie en distributie van mode en
kleding of die deze activiteiten ondersteunen.
Andere concentratiegebieden zijn Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven
en Arnhem/Nijmegen. De clusters in deze gebieden zijn echter zowel kleiner
in omvang als minder breed dan het Amsterdamse cluster, met name door
het ontbreken van gespecialiseerde dienstverlening. Anderzijds hebben met
name Eindhoven e.o., Arnhem/Nijmegen en Zuid-Limburg nog een relatief
sterke aanwezigheid van confectiebedirjven (> 20% van het cluster tegenover
8% in Amsterdam).
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Het Amsterdamse modecluster leunt voor het grootste deel op ontwerpers
(38%) en handelsbedrijven (54%). Tussen deze deelclusters bestaat weinig
interactie of samenwerking. Daarvoor zijn een aantal factoren aan te wijzen:
•

een sterke differentiatie van bedrijfsstrategieën in zowel het
commercieel deelcluster als het creatief deelcluster. Het is daardoor
moeilijk om binnen het deelcluster een gemeenschappelijke strategie
van uitwisseling en samenwerking te formuleren;

•

fixatie van een groot deel van de bedrijven in het commercieel
deelcluster op prijs en efficiency en het terugdringen van financiële
risico’s. Daardoor wordt design als onderscheidend productkenmerk nog
onvoldoende benut. Het inzetten van design brengt namelijk risico’s met
zich mee met betrekking tot de acceptatie door consumenten;

•

fixatie van een groot deel van de bedrijven in het creatief deelcluster op
concept en creatie. Daardoor wordt het economisch potentieel van
modedesign nog onvoldoende benut;

•

ontbreken van ondernemersvaardigheden bij een groot deel van de
bedrijven in het creatief deelcluster;

•

nagenoeg ontbreken van platforms waarop uitwisseling van ideeën en
interactie kan plaatsvinden. De meeste platforms die bestaan, zijn
voortgekomen uit marktinitiatieven. Ze zijn jong en kennen geen
stabiele financiële basis. Instellingen en organisaties hebben in deze
platforms hoegenaamd geen rol gespeeld.

Het genereren van start- en groeikapitaal voor individuele bedrijven wordt
beschouwd als het meest urgente probleem van de sector. Het ontbreken van
zekerstellingen, trackrecords en realistische businessplannen vormen, naast
de complexe en daarmee kwetsbare logistiek van de sector en gebrek aan
transparantie over de betrouwbaarheid van toeleveranciers voor banken,
echter een belemmering.
Daarnaast bestaat er behoefte aan meer contacten tussen creatief en
commercieel deelcluster. Commerciële bedrijven erkennen in toenemende
mate de rol van design maar zijn ontevreden over de mate waarin en manier
waarop zij tot nu toe in contact komen met ontwerpers. Ontwerpers
onderkennen in toenemende mate de noodzaak om allianties te sluiten met
commerciële bedrijven of om zelf commercieel op te treden. De cultuur om
creatie strikt te scheiden van commercie, die onder meer in stand wordt
gehouden door instituties zoals subsidieregelingen, vormt voor deze
ontwikkeling nog enige belemmering.
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Cluster over het hoofd gezien

1.1. Aanleiding

Creatieve industrie staat volop in de belangstelling, mede dankzij de
publicaties van de Amerikaanse geograaf Richard Florida. Zijn creatieve
klasse - die hij overigens erg breed definieert en die ook bijvoorbeeld de
consultancy omvat - zou een meer dan gemiddelde bijdrage leveren aan de
economische groei en stabiliteit van een stad. De creatieve industrie is door
het Innovatieplatform in Nederland ook bestempeld als een van de vier
sleutelgebieden voor innovatie.
Opdrachtgever voor dit rapport, Premsela stichting voor Nederlandse
vormgeving, houdt zich vanuit haar doelstelling bezig met de
professionalisering van de Nederlandse vormgevingsdisciplines. Vormgeving
is creatieve industrie pur sang. Dit rapport past in een reeks die allereerst tot
doel heeft om de omvang en economische betekenis van de verschillende
vormgevingsdisciplines in kaart te brengen. Vormgevers opereren in een
netwerk van bedrijven, variërend van verwante creatieve beroepen tot
opdrachtgevers en financiers. Dit rapport gaat over één groep vormgevers:
modeontwerpers. Zij maken onderdeel uit van een modeindustrie die is
opgebouwd uit verschillende onderdelen waardoor de omvang niet direct
zichtbaar is.
Niet alleen de omvang echter is een reden om in te zoomen op de
modeindustrie en de rol van de ontwerpers daarbinnen. Het is boeiend om te
zien hoe ontwerpers, opgeleid in de veilige omgeving van een kunstacademie
ver weg van het economisch rumoer, alle creativiteit aan ondernemerschap
moeten inzetten om hun ambities in de vrije markt te realiseren.
1.2. Aanpak

Dit rapport borduurt voort op een onderzoek dat eerder werd uitgevoerd in
het kader van de studie Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.
De centrale vraag in dat onderzoek was of clustering van modeontwerpers en
modehandelsbedrijven in Amsterdam leidt tot concurrentievoordelen en
innovatie. Helaas: het antwoord daarop was ontkennend. De groei van het
commerciële modecluster stagneert. De fragmentatie van het creatieve
modecluster neemt toe. Bovendien laat de interactie tussen deze,
voornamelijk in en rond Amsterdam geconcentreerde, clusters veel te
wensen over, waren op basis van dit onderzoek de eerste voorlopige
conclusies. Dit onderzoek, dat een verkennend karakter had, werd
geadopteerd door Premsela, stichting voor Nederlandse vormgeving. De
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vraagstelling werd uitgebreid: waardoor wordt stagnatie veroorzaakt?
waardoor ontbreekt interactie tussen commercie en creatie? waardoor is het
creatief cluster gefragmenteerd? waar zitten aanknopingspunten voor meer
interactie en groei?
Voor dit definitieve rapport werd het verkennend onderzoek uitgebreid met
•

22 gesprekken met 26 vertegenwoordigers vanuit modeindustrie en
–handel en de ontwerperswereld;

•

een nadere kwantitatieve analyse van de ruimtelijke concentratie van
de modesector in Nederland;

•

nadere literatuurstudie;

•

een beperkte internationale vergelijking.

Het onderzoek werd begeleid door een commissie met deskundigen uit
wetenschap, toegepast economisch onderzoek, modeonderwijs en de
modepraktijk: prof. dr Dany Jacobs (Rijksuniversiteit Groningen; Amsterdam
Fashion Institute), dr Walter Manshanden (TNO), dr Michiel Scheffer
(adviesbureau Noeton; Saxion Hogeschool), drs José Teunissen (Centraal
Museum Utrecht; Artez Arnhem), drs Rik Wenting (Universiteit Utrecht),
Angelique Westerhof (Dutch Fashion Foundation). Veel dank gaat uit naar
hun inhoudelijke inbreng en aanscherping van onderzoeksmethode en
analyse.
Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat veel over de werking van de
Nederlandse modesector niet is vastgelegd in rapporten, boeken of
onderzoeken. Bovendien zijn er vaak slechts delen van de modesector in
kaart gebracht: hetzij de confectie in het kader van industriebeleid, hetzij
groot- dan wel detailhandel. Ook is het schaarse schriftelijke materiaal
amper bestand tegen de forse dynamiek die de modesector kenmerkt: het
moeilijk voorspelbare consumentengedrag beïnvloedt bedrijfsstrategieën,
zorgt voor een snelle opkomst maar soms ook een snelle teloorgang van
bedrijven. Dat geldt in de volle breedte van de modesector, van producent tot
retailer. Berichten uit dag-, vak- en publieksbladen waren nodig om een
indruk te krijgen van de actuele ontwikkelingen in de sector. Veel dank gaat
uit naar mijn gesprekspartners tijdens de interviews. Hun openhartigheid
heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het inzicht in de werking van
de sector, de strategie van bedrijven en de samenwerking tussen actoren.

Pagina 9

Modevormgeving in Nederland: de ontbrekende bruggen tussen creatie en commercie

Premsela

Cluster over het hoofd gezien

1.3. Leeswijzer

De vraagstelling voor dit rapport is benaderd vanuit theorieën rond
bedrijvenclusters. Hoofdstuk 2 schetst daarom in vogelvlucht enkele
uitgangspunten bij de bestudering van bedrijvenclusters.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de modesector, de werking en de structuur van
de industrie en de rol van merken als symbooldragers.
Hoofdstuk 4 presenteert kwantitatieve gegevens: de omvang en de spreiding
van de sector over Nederland.
Hoofdstuk 5 geeft, aan de hand van de resultaten van de gesprekken, inzicht
in de manier waarop ondernemers opereren en samenwerken.
Hoofdstuk 6 biedt een beperkte internationale vergelijking.
In hoofdstuk 7 zijn conclusies opgenomen en worden aanknopingspunten
geboden voor verbetering van het functioneren van bedrijven en van de
sector.
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2.

Clusters: een korte inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele centrale begrippen uit dit rapport toegelicht:
clusters, innovatie, leerprocessen en agglomeratievoordelen. Kort worden vijf
prototypen ruimtelijk-economische clustering gepresenteerd, waaraan de
Nederlandse modeclusters zijn getoetst.
2.1. Ruimtelijke concentratie: clusters en netwerken

2.1.1 Definities

Clusters zijn geografische concentraties van onderling verbonden bedrijven,
gespecialiseerde toeleveranciers en dienstverleners, bedrijven in verwante
bedrijfstakken en verwante instellingen zoals onderwijs- en
onderzoeksinstituten binnen een bepaalde bedrijfstak of bedrijfsactiviteit
(Porter 1999: 186). Kenmerk van een cluster is dat de bedrijven binnen het
cluster met elkaar concurreren maar ook kunnen samenwerken. Die
samenwerkingsrelaties zijn echter niet vanzelfsprekend: formele en
informele mechanismen en normen spelen vaak een rol in het functioneren
en ontwikkelen van clusters (Porter 2000). Volgens Porter zijn er vier bronnen
voor concurrentievoordeel:
•

factoromstandigheden (aanwezigheid, toegankelijkheid en
beschikbaarheid kapitaal, personeel, infrastructuur);

•

context voor bedrijfsstrategie en rivaliteit (intensieve concurrentie leidt
tot productverbetering);

•

marktvraag (ontwikkelde en veeleisende klanten dwingen tot innovatie);

•

verwante en ondersteunende bedrijfstakken.

(Porter 1999: 300).
In de economische geografie wordt ook gewerkt met het begrip netwerk. Een
netwerk is is een georganiseerd stelsel van transacties met als doel
marktonzekerheid te reduceren en interne bedrijfsplanning te verbeteren
(Manshanden 1996: 110). Bedrijven in een cluster zijn in elkaars nabijheid
gevestigd maar werken niet noodzakelijkerwijze samen, bedrijven in een
netwerk werken samen maar kunnen op grote fysieke afstand van elkaar zijn
gevestigd (Visser/Boschma 2004). Geclusterde bedrijven die een netwerk
vormen, kunnen gebruik maken van zowel de voordelen van nabijheid (snel
contact, groeiend vertrouwen, grote sociale controle) als van inbedding in
een netwerk (uitwisseling van kennis, samenwerking). Of ze dat
daadwerkelijk doen, hangt af van het zelforganiserend vermogen. Van belang
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is daarbij dat de actoren een gemeenschappelijk doel onderkennen - zoals
verbetering van de concurrentiepositie, scherpere profilering t.o.v.
concurrerende regio's - en samenwerken om dat doel te bereiken.
Het grootste modecluster in Nederland, in Amsterdam, blijkt alle kenmerken
te hebben van een cluster: een concentratie van ontwerpers,
handelsbedrijven, productie en organisaties. Interactie tussen de actoren
bestaat er echter nauwelijks. Andere Nederlandse steden kennen grote
concentraties van modeontwerpers maar ontberen voldoende massa op het
gebied van handelsbedrijven en/of productie.
2.1.2 Clustertypologieën

Atzema/Visser (2004) stelden op basis van literatuur een schema samen
waarin vijf typen regionale clusters worden onderscheiden. Dit schema
wordt hier verkort weergegeven:
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Tabel 2.1: Clustertypologieën
Clustertype
formatie
('local formation')
industrie
('local industries',
Marshallian
district)

complex
('local complex',
Toyotan district)

alliantie
('local alliance',
dynamic district)

innovatief milieu
('local milieu',
learning system)

Kenmerken
- 1 dominante
vestigingsfactor
- geschiedenis
opgebouwd van
gerelateerde
bedrijvigheid
- veel impliciete kennis,
verspreid door personeel
en regionale
kennisinstellingen
- arbeidsdeling tussen
bedrijven in zelfde
sector (toelevering en
uitbesteding)
- complexvorming kan
tot stand komen olv 1
leidend bedrijf; in MKB
ontstaat een web van
relaties
- arbeidsdeling tussen
bedrijven
- organisaties of
bedrijven nemen
voortouw bij coördinatie
cluster
- spanning tussen
samenwerking en
competitie leidt tot
verbetering producten en
performance
- actieve publieke
partijen
- cluster weet lokale
voordelen en
wereldwijde kennis te
combineren

Kostenvoordelen
- verlaging
transportkosten
- verlaging
transportkosten
- verlaging
transformatiekosten
- verlaging zoekkosten

Leereffecten
geen: bedrijven stellen zich
passief op
- nabijheid bevordert
uitwisseling van 'best
practices' (proces- en
productmatig)

- verlaging
transportkosten
- verlaging
transformatiekosten
- verlaging
transactiekosten
- vergroting flexibiliteit
door arbeidsdeling

- toelevering en uitbesteding
vormen aanzet tot groeiende
specialisatie en
deskundigheidsbevordering

- verlaging
transportkosten
- verlaging
transformatiekosten
- verlaging
transactiekosten
- vergroting flexibiliteit
door arbeidsdeling
- verbeterde opbrengst
door betere aansluiting
op vraag
- kostenverlaging, m.n.
transactiekosten
- uitstekende
performance door (i)
flexibiliteit (snel kunnen
rageren op nieuwe vraag)
en (ii) vermogen om
lokale bestaande kennis
te combineren met
nieuwe externe kennis

- mbv goede
clustercoördinatie groeien
toeleverings- & uitbestedingsrelaties uit tot innovatieve
relaties
- leerproces gevoed door
aanwezige kennisinstellingen
- risico: alle focus op 1 cluster
waardoor zicht op andere
kansrijke clusters kan
wegvallen (local lock-in)
- flexibele organisatievormen
mogelijk
- lokale kennis wordt
permanent gevoed door
externe impulsen
(permanente vernieuwing
kenniskader)

Bron: Atzema/Visser, 2004
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Bovenstaand schema geeft een overzicht van de verschillende typen
regionale clusters die kunnen worden onderscheiden. Tegelijkertijd geeft het
schema inzicht in de 'evolutie' van clusters: wat ooit begint als formatie kan,
onder gunstige omstandigheden, uitgroeien tot een innovatief milieu.
Het grootste modecluster van Nederland, Amsterdam, is te classificeren als
een industrie: voor handelsbedrijven is de aanwezige infrastructuur van
business centers, gespecialiseerde dienstverlening en opleidingen, in
combinatie met een centrale ligging ten opzichte van klanten de
belangrijkste vestigingsplaatsfactor. Ook de internationale naamsbekendheid
van Amsterdam speelt een belangrijke rol, zeker voor de bedrijven met
internationale netwerken. Voor beginnende ontwerpers is het sociale
netwerk van collega-creatieven een reden om in Amsterdam te vestigen.
Voor ontwerpers die zichzelf als couturier positioneren, is Amsterdam
aantrekkelijk vanwege de aanwezige koopkracht. Het is echter geen
voorwaarde, en zeker geen vanzelfsprekendheid.
2.2. Innovatie
2.2.1 Innovatiesystemen

De doorgroei van een formatie naar een innovatief milieu is geen doel op
zichzelf maar een grotere kans op een duurzame economische groei. Ten
eerste omdat de regio die blijft leunen op één dominante locatiefactor zonder
verdere investeringen, uiterst kwetsbaar is als de locatiefactor om welke
reden dan ook wegvalt. Ten tweede omdat een cluster, wanneer het
onvoldoende functioneert als een netwerk, net zo eenvoudig weer kan
doodbloeden door gebrek aan 'systeem-interne' impulsen als het ooit is
opgebloeid. Die val wordt in de literatuur 'local lock-in' genoemd: een te
grote focus op en een te grote tevredenheid met de bestaande positie maakt
blind voor ontwikkelingen buiten het cluster waar het cluster wellicht een
antwoord op moet formuleren in de vorm van vernieuwing. Dit kan ook nog
eens worden versterkt door uitoefenen van druk door organisaties of
bedrijven die belang hebben bij handhaving van de bestaande economische
focus.
Door het kunnen verwerken van 'systeem-externe' impulsen - Bathelt,
Malmberg en Maskell (2002) noemen dit 'global pipelines' - is een regio in
staat om zichzelf permanent op te laden met informatie en die te gebruiken
ten gunste van de eigen economische prestaties.
Innovatieve milieus worden gekenmerkt door een sterke focus op
communicatie, kennisuitwisseling en gemeenschappelijk leren - zonder
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overigens de competitieve rol van de individuele onderneming te
ondergraven. Dit geeft aan dat bedrijven en organisaties in een dergelijk
milieu in staat zijn om onderscheid te maken naar individueel of
bedrijfsbelang en gemeenschappelijk of clusterbelang, en daar hun eigen
positie in te bepalen. In de literatuur wordt dit netwerk omschreven als
untraded interdependencies: wederzijdse afhankelijkheidsrelaties die niet
zijn gebaseerd op onderlinge transacties. In een cluster, een concentratie van
bedrijven, kunnen dergelijke relaties gemakkelijker tot stand komen
vanwege de korte afstand, de gemeenschappelijke cultuur, de persoonlijke
contacten. Dit kan risico’s en onzekerheid reduceren die verbonden zijn aan
innovatie.
Dergelijke relaties kunnen de volgende vorm krijgen:
•

communicatie gericht op delen van kennis en informatie;

•

gemeenschappelijk vormgeven van innovatiedoelen en het aanzoeken
van partners daarbij;

•

gemeenschappelijk zoeken naar best practices door middel van trial and
error.

(Dicken 2003: 116).
2.2.2 Innovatie-indicatoren

Innovatie kan betrekking hebben op de volgende vijf gebieden:
•

product (introductie nieuwe producten);

•

proces (procesverbetering);

•

organisatie (aanpassing organisatie en management);

•

markt (openleggen nieuwe markten);

•

grondstoffen (toepassing nieuwe grondstoffen).

(Atzema et al 2002: 143).
De meest gebruikelijke methode om de mate van innovatie te bepalen, is de
omvang te meten van het budget dat bedrijven reserveren voor R&D
(research & development of in goed Nederlands: onderzoek & ontwikkeling)
als aandeel van de totale omzet. Ook het aantal patenten dat bedrijven
registreren, is indicatief voor de mate van innovatie (Kleinknecht et al 2002).
Kleinknecht et al signaleren echter in dit artikel een groot aantal
tekortkomingen van deze methodes. Zo worden R&D-investeringen sterk
bepaald door industriële activiteiten en geeft deze indicator daarom een
verre van volledig beeld van de innovatie in de dienstensector. Ook geven
R&D-budgetten vaak slechts een deel van de innovatieve uitgaven weer. Een
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ander belangrijk minpunt is dat met patenten slechts een deel van de
innovatieve output wordt gemeten. Niet meegenomen worden producten die
beperkt (oftewel incrementeel) zijn gewijzigd ten opzichte van vorige versies
(vgl. opeenvolgende versies van softwarepakketten).
De gebruikelijke indicatoren gaan eveneens voorbij aan intrinsieke innovatie
zoals die in trendgevoelige sectoren, zoals de mode, gebruikelijk is (Jacobs
2004). Het gaat hier niet om een verbetering van het product in de zin van
techniek of gebruikte materialen. Evenmin gaat het in de kern om
verbetering van processen of organisatie. In consumentgerichte sectoren gaat
het om een permanente innovatie met telkens nieuwe, aansprekende
uitvoeringen van hetzelfde basisproduct (commodity). De
productlevenscyclus van modeartikelen is extreem kort. Een broek is een
broek, maar ieder seizoen en zelfs iedere maand veranderen details,
afwerking, labels, kleuren, modellen. De consument moet telkens worden
verrast en worden aangesproken, om zo de verkoop op peil te houden.
Meer dan in enige ander branche zijn in de modesector merken een anker
voor consumenten: met hun basisstijl bieden ze de consument enerzijds
houvast, met hun seizoens- en trendcollecties worden details aan actuele
internationale modetrends aangepast. Dit vereist een goede kennis van vele
aspecten: van consumenten en consumentenvoorkeuren, van logistiek om
snel te kunnen reageren op verkoopinformatie, van nieuwe
productietechnieken en materialen. Jacobs noemt de modebranche dan ook
een zeer kennisintensieve branche (Jacobs 2004: 14).
De bestaande definities van innovatie zijn sterk geworteld in industriële
productie; de vraag rijst dan ook in hoeverre deze definities - en zelfs de
daarop gebaseerde beleidsinstrumenten - bruikbaar zijn in een
postindustriële samenleving.
2.3. Toelevering en uitbesteding

Clustering van bedrijven leidt tot lagere kosten en een hogere efficiency.
Interactie binnen een cluster kan leiden tot samenwerking en
concurrentievoordeel van het cluster, wanneer zo een innovatief milieu
wordt gecreëerd (Steinle & Schiele 2002: 851). Specialisatie en relaties tussen
uitbesteders en toeleveranciers kunnen innovatie in gang zetten. Steinle en
Schiele (2002) formuleerden een aantal voorwaarden binnen de waardeketen
waaraan moet worden voldaan om te komen tot specialisatie, clustervorming
en innovatie. Zij onderscheiden enerzijds noodzakelijke en anderzijds
voldoende voorwaarden voor specialisatie en clustervorming.
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Noodzakelijke voorwaarden ('necessary conditions') zijn:
1.

deelbaarheid van het productieproces, en

2.

vervoerbaarheid van het eindproduct.
Wanneer de waardeketen aan deze voorwaarden niet voldoet, is
specialisatie (uitbesteding c.q. toelevering die de basis kunnen vormen
voor clustervorming) niet eens mogelijk.
De voldoende voorwaarden ('sufficient conditions') zijn:

3.

lange productieketen (opsplitsing moet mogelijk zijn),

4.

verschillende competenties vereist (bedrijven moeten elkaar aanvullen),

5.

innovaties via netwerk (innovatie wordt versneld door samenwerking),

6.

beweeglijkheid van de markt (afnemers vragen in hoog tempo om
vernieuwde, verbeterde producten hetgeen de noodzaak van innovatie
weerspiegelt).

De mate waarin de waardeketen aan de voldoende voorwaarden
beantwoordt, geeft ook de mate aan waarin sprake kan zijn van specialisatie,
uitbesteding en clustervorming.
2.3.1 Nabijheid van uitbesteder en toeleverancier

Een bedrijf opereert nooit geheel zelfverzorgend maar neemt zelf diensten en
producten af. Het kan die inkopen of uitbesteden. Het verschil tussen inkoop
en uitbesteding zit in de mate waarin de toeleverende partij wordt
geïnstrueerd: bij uitbesteding is sprake van op specificatie voortbrengen van
een goed of dienst (Nooteboom 1994: 16) door een onafhankelijke derde
partij. Inkoop daarentegen is aanbodgestuurd: de afnemer kijkt, vergelijkt en
neemt af wat het beste bij zijn specifieke vraag past.
De beslissing om goederen en/of diensten in huis te houden of uit te
besteden, wordt ingegeven door vier factoren:
•

productietechnische overwegingen (beperkte
kennis/productiefaciliteiten);

•

goederenstroombeheersing (beperking voorraadrisico's);

•

arbeidsoverwegingen (beperking personeelsbestand en bijbehorende
risico's);

•

focus op kernactiviteiten (bepalend voor investeringsbeslissing);
(Glas 1996: 54).

Uit onderzoeken van Glas blijkt dat ruim 70% van de toeleverende bedrijven
zich binnen een straal van 100 kilometer rondom de uitbestedende partij
bevindt. De beperkte afstand vergemakkelijkt de contacten en de
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samenwerking, de controle op de uitvoering en verlaagt de transportkosten.
Met dat laatste wordt een belangrijk nadeel van uitbesteding, namelijk
stijging van transportkosten voor zowel uitbestedende als toeleverende
partij, teruggebracht. Ook het tijdsverlies door extra transport wordt beperkt
door nabijheid van toeleveranciers.
De mode-industrie bestaat uit een complex stelsel van uitbesteden en
toeleveren. In deze logistieke keten vervullen de merkexploitanten een
sleutelrol; vaak zijn dit de zogeheten kopstaartbedrijven (die ontwerp,
marketing en distributie uitvoeren maar de productie uitbesteden) maar ook
grote retailers. Veel kledingproductie vindt in het Verre Oosten plaats,
vanwege de lage loonkosten. Echter: collecties die snel moeten worden
geleverd, of die complex zijn, worden nog steeds veelal in Europa
geproduceerd.
2.3.2 Afhankelijkeidsrelaties

De consequentie van uitbesteding voor de uitbestedende partij is evenwel het
weglekken van kennis en een groeiende afhankelijkheid van de
gespecialiseerde toeleverancier. Omgekeerd speelt dat laatste ook voor de
toeleverancier een rol, zeker wanneer er sprake is van omvangrijke
investeringen (in personeel, kennis en materieel) ten behoeve van één
toeleveringsrelatie. Deze laatste investeringen worden ook wel aangeduid als
transactiespecificieke investeringen (Nooteboom 1994: 19).
Tabel 2.2 geeft de specifieke investeringen weer die nodig zijn in de
belangrijkste deelprocessen van de kledingindustrie.
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Tabel 2.2: Overzicht van specifieke investeringen in deelindustrieën kledingcluster

textielfabricage

confectie

groothandel
kopstaartbedrijf
detailhandel
ontwerpers

locatiegebonden
investeringen
geen sprake

geen sprake (wel
van belang:
beschikbaar
personeel +
loonniveau)
nabij detailhandel
geen sprake
nabij
consumenten
nabij groothandel
+ inkopers +
detailhandel +
consumenten

fysieke
investeringen
grote
investeringen
(weverijen etc)
investeringen in
naai- en
snijmachines

investeringen in
voorraden
geen sprake
winkelinrichting
investeringen in
collecties

kennisinvestering
hoog

beperkt (zie ook CPB
2003:
confectieindustrie
heet laagwaardige
industrie)
midden (breed)

dedicated assets
(productiecapaciteit)
ja

ja

nee

hoog (breed en diep) ja
midden (breed)
nee
hoog (breed en diep) ja

Bronnen: Grijpma 1988, Jenckyn Jones 2002, interviews

De textielfabricage is een kapitaals- en tegenwoordig ook kennisintensieve
industrie. De Nederlandse textielfabrikanten hebben hun positie tot nu toe
weten te behouden omdat zij hebben gekozen voor de productie van zeer
hoogwaardige materialen, die worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart,
voor hoogwaardige bedrijfskleding en zelfs op de hockey- en voetbalvelden
(kunstgras).
De confectie-industrie is een arbeidsintensieve industrie (CPB 2003), hetgeen
ook de vlucht naar lageloonlanden verklaart. Het aantal productiebedrijven
daalde van 1800 in 1994 tot 900 in 2003 (CBS). Ook in de confectieindustrie
zijn extra investeringen (in productiecapaciteit en apparatuur) nodig als zich
een nieuwe, grote klant aandient. De concurrentie is groot en men zal een
klant niet snel doorverwijzen. Dit is echter afhankelijk van hoe de
toeleverancier inschat dat de relatie zich ontwikkelt: is het een eenmalige
opdracht of zal er sprake zijn van structurele samenwerking?
De groothandel investeert traditioneel in voorraden. Dit bedrijfsrisico wordt
teruggebracht door de regie over de productie te nemen, waarna de
zogeheten kop-staartbedrijven ontstaan. De kop-staartbedrijven sturen de
productie aan: ze zetten het merk in de markt, bepalen de collecties en
coördineren de productie. Eigen investeringen zitten dan niet meer in
risicovolle handelsvoorraden maar in ontwerp en marketing.
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Ontwerpers hebben hoge fysieke voorinvesteringen in collecties
(halfjaarlijks) en moeten daarnaast fors investeren in marketing en
netwerken.
2.3.3 Terugdringen van onzekerheid

Transactiespecifieke investeringen zullen pas worden gedaan zodra de
toeleverancier enige mate van zekerheid heeft dat hij zijn investeringen voor
een klant kan terugverdienen. Met andere woorden: zodra hij de onzekerheid
over de toekomstige relatie heeft gereduceerd. Deze reductie van
onzekerheid is in de transactiekostentheorie (o.a. Nooteboom, 1994) cruciaal.
In deze theorie wordt het proces dat leidt tot het sluiten van een transactie
(bijvoorbeeld een uitbesteding) verdeeld in drie fases:
1. fase van contact
Deze fase kent vooral zoekkosten.
2. fase van contract
Deze fase gaat wellicht gepaard met uitgebreide juridische besprekingen.
3. fase van controle.
Deze fase omvat bijvoorbeeld voortgangsbesprekingen, bijsturing en
arbitrage bij niet-nakomen van een contract.
Vooronderstelling is dat clustering deze transactiekosten kan verlagen
(Manshanden, 1996). In fase 1 maakt clustering van een aantal vergelijkbare
toeleveranciers 'kijken en vergelijken' eenvoudiger en goedkoper. De
clustering van groothandel en mode-agenturen verlaagt voor (kleinere)
detailhandel de zoekkosten. Faciliteiten zoals de modecentra in Amsterdam
en Almere, waar de modehandelsbedrijven zijn geclusterd, voorzien hierin.
In fase 2 treden vaak brancheorganisaties naar voren die met
standaardcontracten, betalings- en leveringsvoorwaarden deze categorie
transactiekosten terugdringen. Hier is met name in de categorie
modehandels- en productiebedrijven in voorzien.
In fase 3 is controle op uitvoering maar ook samenwerking eenvoudiger bij
nabijgelegen bedrijven dan bij bedrijven in het Verre Oosten.
Transactiekosten kunnen ook worden verlaagd door sociale contacten:
kennen en gekend worden verhoogt de betrouwbaarheid van de
contractpartners, vermindert het risico op opportunistisch gedrag en
vergemakkelijkt controle en bijsturing (wie zich niet aan de regels houdt, ligt
uit het netwerk). Opereren in een netwerk vermindert de onzekerheid en de
transactiekosten die daarmee verband houden. In de modesector bestaan
verschillende netwerken, met name in de ontwerperswereld. Afhankelijk van
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hun eigen oriëntatie (subsidies, klanten, ondernemerschap dan wel de
creatieve sector) zoeken ontwerpers aansluiting bij een specifiek netwerk
waar zij samenwerkingsrelaties opbouwen. Tussen de netwerken bestaan
weinig contacten.
Niet onbelangrijk is bovendien dat een cluster van vergelijkbare bedrijven
kritische massa biedt aan gespecialiseerde dienstverleners.
2.4. Clusters: clustercoördinatie

Clusters kunnen hun economische positie behouden door zichzelf telkens te
vernieuwen. Daartoe ontwikkelt een cluster zich tot een netwerk,
waarbinnen de leden van het netwerk elkaar voorzien van nieuwe informatie
om producten en processen te verbeteren. Vernieuwing kan daarmee van
binnenuit komen, maar ook van buitenaf, zoals eerder is betoogd. Ze volgt de
verticale lijnen van een productiekolom maar kan zich ook afspelen tussen
vergelijkbare bedrijven of bedrijven die complementair zijn aan elkaar. Soms
overstijgt de samenwerking zelfs de grenzen van de sector - iets wat in de
kledingbranche al plaatsvindt door bijvoorbeeld de verwerking van medische
meetapparatuur in onderkleding of personal audio en zelfs video in
bovenkleding.
De vernieuwende ontwikkelingen kunnen worden gestuurd en gestimuleerd
door clustercoördinatie. De kwaliteit van deze clustercoördinatie wordt
bepaald door vier factoren:
•

vertrouwen;

•

intermediairs;

•

voorbeeldbedrijven;

•

oplossingen voor zogeheten collectieve actieproblemen.
(Visser/De Langen 2003).

Intermediairs - variërend van kennisinstellingen tot brancheorganisaties en
adviesbureaus - kunnen samenwerking en kennisoverdracht
vergemakkelijken. Voorbeeldbedrijven (leader firms) zijn financieel in staat
en bereid om te investeren in innovatie. Zowel intermediairs als
voorbeeldbedrijven kunnen zich ontpoppen tot ‘trekkers’ van vernieuwing,
door initiatief te nemen en op basis van hun autoriteit de
vernieuwingsbeweging ook draagvlak mee te geven. Vertrouwen binnen het
netwerk is noodzakelijk om überhaupt gezamenlijk aan vernieuwing te
werken: het voorkomt dat samenwerkingsrelaties juridisch moeten
dichtgetimmerd (hoge transactiekosten) maar ook dat deelnemende
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bedrijven voortijdig met de informatie aan de haal gaan en de eerste
commerciële slag binnenhalen voordat de collega's dat kunnen doen
(opportunistisch gedrag). Tenslotte moet er sprake zijn van identificatie van
en oplossingen voor collectieve actieproblemen: vraagstukken die niet meer
kunnen worden opgelost door het marktmechanisme.
In de modesector treedt een aantal voorbeeldbedrijven aan het licht.
Benetton en Inditex zijn altijd hoog gewaardeerd vanwege hun
gestroomlijnde productiesystemen. In toenemende mate worden echter
bedrijven gewaardeerd die een geolied productiesysteem koppelen aan goede
ontwerpen en goede marketing, zoals Prada en in eigen land Mexx, G-star en
Gsus. Desgevraagd hebben ze echter niet de drive of de wil om zich in de
Nederlandse modesector op te werpen als voortrekker van innovatie en
samenwerkingsverbanden. Intermediairs zijn er in de vorm van
stylingconsultants, vakbeurzen en wervings- en selectiebureaus. Ook
kennisinstellingen dragen bij aan samenwerking en kennisoverdracht.
Respondenten voor dit onderzoek gaven aan dat het vertrouwen tussen
bedrijven laag is; daarmee ontbreekt een basis voor gezamenlijk optreden.
Collectieve vraagstukken worden niet aangegeven; het zijn vraagstukken
voor individuele ondernemingen waar men mee worstelt.
2.5. Clusters: efficiencyvoordelen en leerprocessen

Ruimtelijke concentratie van bedrijven die met elkaar samenwerken, levert
besparingen op in de sfeer van transport- en transactiekosten. Dergelijke
voordelen worden statische voordelen genoemd: voordelen op het vlak van
kosten en efficiency. Dynamische voordelen refereren aan leerprocessen die
binnen een cluster op gang kunnen worden gebracht. Dat kan beginnen met
leerprocessen die via toeleverings- en uitbestedingsrelaties binnen het
cluster lopen en uitmonden in zeer dynamische, soms wereldomspannende
netwerken die het lokaal/regionaal cluster voeden en de aanwezige kennis
telkens vernieuwen.
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Er kunnen verschillende typen kennis en verschillende vormen van leren
worden onderscheiden (Visser/Boschma 2004):
kennis:
•

'tacit' knowledge: impliciete kennis, veelal gekoppeld aan individuen

•

'codified' knowledge: expliciete/vastgelegde kennis, te boek gesteld en
voor iedereen beschikbaar

leren:
•

1 st e-orde-leren: leren door observatie en informatieuitwisseling, binnen
cognitieve structuur

•

2 de -orde-leren: leren door aanpassing van de cognitieve structuur.

Deze onderscheiden zijn van belang om het lerend vermogen van een cluster
te begrijpen. Wanneer er binnen een cluster veelal sprake is van 'tacit
knowledge' die niet wordt of kan worden vastgelegd, ontbreekt een
aangrijpingspunt voor kennisvermeerdering en -vernieuwing. Dat gaat bij
uitstek op voor de modebranche: kennis over de werking van de industrie is
sterk aan personen gebonden, en wordt overgedragen op jonge mensen via
hun opleidingen en via loondienstbetrekkingen. Wie kiest voor een bestaan
als zelfstandig ontwerper, heeft moeite om deze kennis te achterhalen en
regelmatig te vernieuwen. Vormen van mentorschap, waarbij een ervaren
zelfstandig ontwerper kennis overdraagt aan een jonge ontwerper, zijn
zeldzaam.
Het onderscheid tussen 1 st e- en 2 de -orde-leren is belangrijk omdat het
aangeeft in welke mate een cluster kennis en vernieuwing van buiten het
(ruimtelijk en/of economisch) cluster toelaat en opneemt. Kenmerk van 1 st e orde-leren is dat binnen het cluster interactie en samenwerking plaatsvindt
om bestaande producten en processen te verbeteren: men leert van elkaars
successen en ontwikkelt gezamenlijk best practices. Het belangrijkste risico
bestaat uit de zogeheten local lock-in: men denkt voldoende te hebben aan
de vernieuwing uit eigen kring (via 'knowledge spillovers': al dan niet
geïnstitutionaliseerde kennisuitwisseling), hetzij gegenereerd door het
bedrijfsleven hetzij door aan het cluster verbonden kennisinstellingen. Een
kernwoord voor deze vorm van leren zou zijn: verbetering. Het levert voor de
korte termijn economische groei op en geeft in elk geval het tevreden gevoel
dat de kennis in eigen huis voldoende is geëxploiteerd.
Het 2 de -orde-leren doorbreekt grenzen van de eigen sector. Dat kan leiden tot
een kloof tussen bestaande en nieuwe kennis en het is zaak om daarin een
evenwicht te vinden om toch te profiteren van de nieuwe influx. Een
kernwoord hiervoor zou zijn: vernieuwing.
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Essentieel in beide vormen van leren is vertrouwen: samenwerking en
innovatie leveren niet aantoonbaar direct bedrijfsmatig voordeel op, 'de cost
gaet voor de baet uit'. Daar moeten samenwerkingspartners vertrouwen in
hebben.
Het is zinvol om even stil te staan bij de manieren waarop kennisuitwisseling
(1 st e-orde-leereffecten) plaatsvindt. Zoals gezegd dat kan zowel een
geïnstitutionaliseerde als een niet-geïnstitutionaliseerde vorm hebben. In het
eerste geval valt te denken aan workshops e.d. In de tweede vorm valt een
belangrijke rol toe aan de gespecialiseerde beroepsbevolking. Door zich af te
splitsen en eigen bedrijven te starten (spin-offs) maar ook door in dienst te
treden bij andere werkgevers, dragen zij bij aan verspreiding van kennis over
producten, processen en markten (Visser/Boschma 2004; Capello/Faggian
2002). De laatsten wijzen erop dat de rol van de gespecialiseerde
beroepsbevolking met name van belang is voor kennisontwikkeling en
innovatie in regio's waar één economische sector dominant is. In stedelijke
gebieden - zij onderzochten onder andere Milaan - met een rijk geschakeerd
bedrijfsleven is het juist de diversificatie van de beroepsbevolking die
vernieuwing stimuleert.
In het grootste modecluster van Nederland, Amsterdam, bestaat een
levendige arbeidsmarkt. Nieuwe bedrijven ontstaan onder meer door spinoffs van bestaande bedrijven (verzelfstandiging van G-star (ex-Secon) en
Witteveen (ex-Euretco), ontwerpers starten voor zichzelf (Van Reijmersdal:
ex-Pauw; Ubbink: ex-Secon; Van Slobbe: ex-G-star). Ontwerpers die
rechtstreeks van de academie komen en een eigen label starten, kennen de
werking van de modebranche nog onvoldoende. De modebranche wordt een
ervaringsvak genoemd. Respondenten met een lange staat van dienst
adviseren jonge toetreders om vooral eerst langjarig ervaring op te doen in
loondienst.
2.6. Agglomeratievoordelen

Jane Jacobs bezong in 1961 al de voordelen van diversiteit van grote steden
en hield een pleidooi voor instandhouding van deze diversiteit (Jacobs 1961).
De stad als ontmoetingsplaats en broedplaats voor nieuwe combinaties, en
daarmee innovatie, was de kern van haar betoog.
Grote steden bieden verschillende bedrijfstakspecificieke voordelen,
bijvoorbeeld voor zakelijke dienstverleners waartoe ontwerpers worden
gerekend: communicatie, toegang tot informatie, specialistische expertise en
mogelijkheden voor face-to-face-contact (Manshanden 1996: 96).
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Manshanden wijst erop dat al in 1959 Hoover en Vernon lieten zien dat
clustering in grote steden kleine bedrijven voordelen biedt. Dit type bedrijf
heeft te maken met een hoge handelingssnelheid en marktonzekerheid. De
beperkte omvang van het bedrijf dwingt hen tot een corebusinessstrategie,
waardoor ze afhankelijk zijn van toeleveranciers. Door inbedding in de
economische structuur van een grote stad kan dat ook: er zijn voldoende
mogelijkheden om op korte termijn kennis, expertise en capaciteit van
buiten aan te trekken. Flexibele specialisatie wordt in een stedelijke
omgeving daardoor mogelijk. Deze bedrijfstakken, waar de
ontwerpdisciplines alle kenmerken van dragen, worden aangeduid met
‘external economy industries’. Ze worden gekenmerkt door een
projectmatige afzetmarkt met instabiele relaties in het netwerk, een
productieplanning gericht op de korte termijn en een relatief grote
onzekerheidsmarge (Manshanden 1996: 129). Manshanden formuleerde in
1996 ook een protectie-hypothese, die bij uitstek van toepassing lijkt op
cultureel ondernemers: ‘Agglomeratievoordelen creëren niet zozeer een
voordeel voor sterke bedrijven, maar een voordeel waarmee stagnerende,
minder georganiseerde en informele bedrijfstakken in stand blijven.’
(Manshanden 1996: 122).
De groep modeontwerpers is nauwelijks georganiseerd en valt uiteen in een
aantal deelnetwerken of subculturen. Brancheorganisaties die namens al
deze subculturen kunnen optreden of hen met adviezen kunnen bedienen,
zijn er niet. Het netwerk is een alternatief hiervoor. In grootstedelijke
gebieden met een divers bedrijfsleven en een divers cultureel leven is dat
netwerk eerder beschikbaar dan op het platteland. De kleinschaligheid van
de bedrijven maakt zo’n netwerk ook nodig.
De modehandelssector is goed georganiseerd. Zij maakt in die zin gebruik
van agglomeratievoordelen dat haar personeel (met name stylisten en
ontwerpers) waarde hecht aan de aanwezigheid van een creatieve en
culturele onderstroom. De gespecialiseerde arbeidsmarkt maakt het
aantrekken van creatieven ook eenvoudiger.
2.7. Samenvatting

Amsterdam kent een cluster met ontwerpers, handelsbedrijven,
gespecialiseerde dienstverlening, organisaties en kennisinstellingen. De
interactie is echter beperkt: er bestaat een creatief en een commercieel
deelcluster. De aan handelsbedrijven gelieerde organisaties en
kennisinstellingen hebben wel contact en werken aan innovatie. Ontwerpers
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zijn slecht georganiseerd en bestaande organisaties richten zich op
ondersteuning van de zelfstandige ontwerppraktijk; innovatie en
samenwerking zijn geen thema’s. Ze vinden in Amsterdam wel een netwerk
waarbinnen ze bedrijfsmatig kunnen opereren.
Vanuit de theorie heeft Amsterdam alles in huis om een succesvol cluster te
zijn: personeel, kapitaal, (kennis)infrastructuur, gespecialiseerde
dienstverlening, voldoende concurrentie. Bij de aanwezigheid van
marktvraag zouden nog vraagtekens geplaatst kunnen worden maar markten
kunnen worden uitgebreid. Ook is de confectieindustrie, die als co-producent
vaak een motor is achter productverbetering, nog maar mondjesmaat
aanwezig.
Vernieuwing en innovatie kunnen een handje worden geholpen door
clustercoördinatie maar vooral ook door initiatieven vanuit de sector zelf
(bottom-up). Voorbeeldbedrijven en intermediaire organisaties zijn er; wat
echter ontbreekt, zijn het noodzakelijke vertrouwen tussen actoren en de
onderkenning van vraagstukken die collectieve actie vragen.
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3.

Mode en kleding: structuren in kaart gebracht

In dit hoofdstuk worden de processen, structuren en actoren binnen de
modesector geschetst. Merken zijn dragers van de industrie: het merk
definieert doelgroep, collectie, stijl. Merken hebben echter een zeer
uiteenlopende oorsprong; in dit hoofdstuk wordt een model met vier typen
merkhouders geschetst. Ontwerpers die kiezen voor een zelfstandige praktijk
en bekend willen worden onder eigen label, concurreren met
kapitaalkrachtige bedrijven die meer mogelijkheden hebben om een merk te
positioneren.
3.1. Mode = communicatie

Waar kleding een beschermende functie heeft, is de rol van mode veel meer
gelegen in die van communicatiemiddel: dragers geven signalen af tot welke
sociaal-economische categorie men behoort, welke maatschappelijke
overtuiging men is toegedaan (denk aan de opkomst van punk, grunge en de
alternatieve beweging). Mode kan daar een expressie van zijn. Mode kan daar
ook bij aansluiten.
Deze gedachtegang is onder meer beschreven door Cholachatpinyo et al
(2002). Zij presenteerden het modetransformatieproces waarin sociale
thema’s en trends een vertaalslag krijgen in modetrends (uitgesplitst naar
mate van conformisme van het individu) en vervolgens in concrete
kledingstukken. Merken spelen een belangrijke rol in de manier waarop
stromingen, stijlen en daarmee identiteiten zich enerzijds van elkaar
onderscheiden maar zich anderzijds binnen de groep ook aan elkaar
conformeren.
Het transformatieproces is spiraalvormig: binnen groepen individuen wordt
uiteindelijk ook de wens tot verandering manifest, die wordt gevoed door
sociale thema’s en trends die weer tot nieuwe modetrends leiden.
3.2. Mode = culturele industrie

Belevingswaarde en daarmee vormgeving van goederen en diensten die op de
consumentenmarkt worden aangeboden steeds vaker een onderscheidend
middel om producten te verkopen (TNO 2004: 10). In de tweejaarlijkse CBSinnovatie-enquête wordt vormgeving aangeduid als niet-technologische
innovatie. Vormgeving vertegenwoordigt een culturele waarde, maar ook een
aantoonbare economische waarde: de toegevoegde waarde van vormgeving
in Nederland in 2001 wordt geschat op € 2,6 mrd (TNO 2004: 33). Dat is 0,7%
van de nationale toegevoegde waarde (bruto binnenlands product).
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Actueel onderzoek naar betekenis en functioneren van culturele industrieën
laat de modeindustrie echter vaak buiten beschouwing (TNO 2004,
Kloosterman 2004, Hesmondhalgh 2002). Alleen Scott (Scott 2000) betrekt de
modesector bij zijn analyses van de cultural industries in de VS. Robert
Kloosterman (Kloosterman 2004) trekt voor zijn analyse van de omvang van
de Nederlandse culturele industrie in de vier grote steden een scherpe lijn:
het gaat bij hem om uitgeverijen, architecten, reclamebureaus, producenten
van radio- en TV-programma’s, uitvoerende kunsten, persbureaus en
freelance journalisten, bibliotheken, musea en organisaties voor
natuurbeheer. Kloosterman voert twee redenen aan om mode+kleding niet
tot de culturele industrie te rekenen. Een daarvan is terug te voeren op een
discongruentie tussen databestanden in de VS en in Nederland, waardoor
vergelijkingen niet mogelijk zijn. Een tweede reden is dat de productie van
mode+kleding voor een belangrijk deel ook bestaat uit bulkproducten,
waarbij vormgeving een ondergeschikte rol speelt. Hesmondhalgh
(Hesmondhalgh 2002) omschrijft de modeindustrie als een hybride vorm van
zowel culturele als consumentengoederenindustrie. Hij wijst daarbij op het
precaire evenwicht tussen functionaliteit (kenmerk van de
consumentengoederenindustrie) en betekenis (kenmerk van de culturele
industrie). De vraag is of het uitsluiten van de modeindustrie in onderzoek
naar de creatieve industrie terecht is. Wanneer het creëren van
belevingswaarde als criterium wordt genomen, is de modeindustrie - waar
merken met hun specifieke gecreëerde identiteit en daarbij behorende
styling en kledingstukken de economische dragers zijn - juist te bestempelen
als een creatieve bedrijfstak: er wordt een identiteit en daarmee een
belevingswaarde gecreëerd. Zelfs het simpelste witte T-shirt krijgt een
andere betekenis afhankelijk van het merk - of juist het ontbreken ervan.
In recent beleidsonderzoek worden de modeontwerpers als zakelijke
dienstverleners wel tot de culturele of creatieve industrie gerekend (TNO
2004). Hun relaties met de confectie en de handel worden daarbij echter
buiten beschouwing gelaten. Nuttig is in dit verband het onderscheid in drie
hoofddomeinen van de creatieve industrie: kunsten, media- en
entertainmentindustrie en creatieve zakelijke dienstverlening.
Modeontwerpers worden daarmee op een lijn geplaatst met bijvoorbeeld
grafisch ontwerpers en webdesigners.
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Het hybride karakter van de mode+kledingindustrie leidt er dus toe dat er
geen data beschikbaar zijn over de omvang van de industrie over de volle
breedte. Voor onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen de schakels
in het productieproces moet naar buitenlandse voorbeelden worden gekeken.
3.3. Mode = complexe organisatie

3.3.1 Productieketens en de betekenis van het merk

De waardeketen schetst de productiekolom van ontwerp tot het moment van
aankoop door de consument. In elke fase van het proces wordt waarde
toegevoegd. Interessanter om de werking van de sector te doorgronden is de
logistieke keten (zie figuur 3.1).
Figuur 3.1: Logistieke keten kledingindustrie

(Bronnen: Ecorys 2002, interviews)

De logistieke keten toont de complexiteit van de modeindustrie en de
partijen die, omdat ze aan als opdrachtgever aan het begin van de keten
staan, optreden als ketenregisseur (Ecorys 2002, NDL 2003). Er is sprake van
een grote mate van specialisatie: het proces is uiterst deelbaar. Tegelijkertijd
is er sprake van een hoge snelheid: dit proces wordt minimaal tweemaal per
jaar doorlopen (bij twee collecties per jaar), maar grote handelsbedrijven
zetten inmiddels minimaal zes en maximaal twaalf nieuwe collecties in de
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markt. Tussentijds worden collecties ook opgefrist met nieuwe
kledingstukken. De ketenregisseur moet de doorloop van het proces
bewaken, partners/toeleveranciers aansturen en permanent op de hoogte
zijn van koopgedrag van consumenten.
Door de complexiteit en de grote mate van partnerships is het proces ook
kwetsbaar. Risico’s (onbetrouwbare partners) maar ook kosten (leveranties)
worden gereduceerd door activiteiten te integreren.
De rol van de ontwerper als zakelijk dienstverlener wordt uit deze logistieke
keten ook duidelijk: hij (of zij) wordt verondersteld om diensten te leveren
aan kledingmerken en detailhandelsketens en kop-staartbedrijven met eigen
merken en collecties.
De zelfproducerende modeontwerper onttrekt zich aan deze keten: in zijn
geval is de ‘idee-houder’ ook de regisseur van de keten en wanneer alle
productie en distributie in eigen huis plaatsvindt, is er zelfs sprake van een
geïntegreerd bedrijf op microschaal.
3.3.2 Bouwen van merken

Merken, en hun eigenaren, zijn de drijvende krachten achter de productie
van mode en kleding: ze vormen het houvast voor consumenten. Het merk
definieert de doelgroep, de ontwerpen, het prijsniveau, de distributiekanalen,
het productieproces (denk aan merken die zich profileren met
milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde productie). Merken
creëren met hun profiel gekoppeld aan een kortlopende collectie een tijdelijk
monopolie (Pesendorfer 2002: 773). Om het monopolie in een bepaald
marktsegment te behouden, is tijdige vernieuwing van de collectie
noodzakelijk.
Merkeigenaren zijn zeer uiteenlopend, variërend van beursgenoteerde
concerns met totaal andere kernactiviteiten (bv. Warner, Disney) tot
privépersonen. Vervolgens is het de vraag of productie en marketing van
mode en kleding van een bepaald merk onder de vlag van de merkeigenaar
moet plaatsvinden; daarvoor kan ook een licentie worden afgegeven aan
derden. Die sterke differentiatie in eigendom en productieverhoudingen
maken onderzoek naar de economische betekenis van merken niet
eenvoudig. Wel wordt er geregeld onderzoek gedaan naar de kracht,
betekenis en positie van merken onder consumenten. Hoe zich dit vertaalt in
rendement voor merkeigenaar en producent is echter niet altijd te
achterhalen. Wel gaan concerns met een merkenportfolio op een
bedrijfsmatige manier met hun merken om. Merken die niet langer binnen
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het portfolio passen, worden stilgelegd (Secon stopt in 2005 met A-rticles;
McGregor haalt Lapagayo uit de markt) of verkocht. Andere worden juist
aangekocht om de portfolio te versterken (McGregor kocht in 2000 Gaastra;
Liz Claiborne kocht in 2001 Mexx).
Merkhouders
Raes (2000: 114) beschrijft in zijn proefschrift hoe er aanvankelijk, in de 19 de
eeuw, een sterke relatie bestond tussen productie en distributie van kleding
in Nederland: retailers lieten zelf kleding produceren, of producenten gingen
zelf verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog was er in toenemende mate
sprake van specialisatie; groothandels ontstonden met de klassieke taak van
inkoop en verkoop. Het risico voor groothandels op onverkoopbare voorraden
was echter groot. Ze ontwikkelden zich vanaf de jaren ’80 tot de zogeheten
kop-staartbedrijven: bedrijven die de regie voeren over de kop
(ontwerp+productie) en de staart (verkoop, marketing en distributie) (Grijpma
1988). Op een andere manier dan voorheen vervullen deze bedrijven nog
steeds de traditionele rol van de groothandel: de plek waar marktvraag en
productaanbod bij elkaar komen. Het kop-staartbedrijf heeft op die manier
een sleutelpositie in de keten: met enerzijds kennis van consumentenwensen
(door informatie vanuit de detaillist) en anderzijds mogelijkheden voor regie
van de productie. Met deze kennis zetten kop-staartbedrijven in toenemende
mate eigen merken in de markt.
Aan de andere kant gingen bestaande merken (bv Levi’s, Mexx, Esprit) steeds
meer invloed uitoefenen over hun distributie (preferred suppliers, eigen
retail) om de context van hun merk maximaal te kunnen regisseren en
daarmee de toegevoegde waarde te optimaliseren.
Uit literatuur (Grijpma 1988, Raes 2000, Jenckyn Jones 2002) en gesprekken
met vertegenwoordigers van de modeindustrie zijn dus twee typen merken te
definiëren:
1. merken vanuit aanbodzijde, en
2. merken vanuit vraagzijde.
Deze indeling kan nog verder worden verfijnd; voor meer zicht op de positie
van de ontwerper in het proces en zijn mogelijkheden is dat nuttig.
1.a: merken vanuit aanbodzijde (initiatiefnemer: producent)
Voorbeelden: Levi’s, Benetton, Berghaus.
Qua productieproces zien we hier veelal een voorwaartse integratie waarbij
de producent wholesale onder zijn hoede neemt, en soms ook retail om de
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context van het merk (de verkoopomgeving) zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij de gewenste merkbeleving. In landen met een sterke confectieindustrie, zoals Italië en Frankrijk, vervullen producenten een centrale rol bij
initiëren en positioneren van merken. Ook trekken ze ontwerpers aan die
onder eigen naam collecties kunnen produceren.
1.b: merken vanuit aanbodzijde (initiatiefnemer: ontwerper)
Voorbeelden: Undressed (Marlies Dekkers), Chanel, Vivienne Westwood, Gsus
Dit is nog steeds de weg die veel zelfstandig opererende ontwerpers
ambiëren en die qua uitstraling het meest tot de verbeelding spreekt. Een
aantal merken, dat hun oorsprong vindt in haute couture en unica, groeit uit
tot modehuis dat door middel van een diversificatiestrategie (prêt-a-porter,
accessoires) en portfoliomanagement omzetgroei realiseert (Crane 1997;
Jones & Mair 2003). Andere merken laten zich opnemen in een dergelijk
conglomeraat. LVMH (het fusieproduct van een tassenproducent en een
champagnemerk) heeft bijvoorbeeld de volgende modemerken in huis: Dior,
Givenchy, Pucci, Kenzo, Lacroix, Donna Karan, Fendi, Marc Jacobs. Viktor &
Rolf is het jongste internationale succes van Nederlandse bodem; ze
creëerden het merk Viktor & Rolf dat voldoende kracht had voor
cosmeticafabrikant L’Oreal om er een parfum aan te verbinden.
2.a: merken vanuit vraagzijde (initiatiefnemer: kop-staartbedrijven)
Voorbeelden: McGregor, Gaastra, Mexx, Bandolera, Gstar, Sandwich, Stills,
Vanilia
Kop-staartbedrijven zetten op basis van hun kennis van de
consumentenvraag merken in de markt, en contracteren daarvoor ontwerp
en productie. Hier hoeft geen sprake te zijn van achterwaartse integratie in
de betekenis dat genoemde activiteiten in huis worden gehaald. De
merkhouder is wel regisseur van de keten. Om het merk optimaal te
positioneren, worden ook vaak eigen winkels geopend.
2.b: merken vanuit vraagzijde (initiatiefnemer: retail).
Voorbeelden: L.O.G.G. (Hennes & Mauritz), Clockhouse (C&A), WE, Claudia
Sträter
Het betreft hier de zogeheten private labels, die in de markt worden gezet
door retailbedrijven. Raes (2002: 116) beschrijft hoe de private labels in de
jaren ’80 een antwoord waren op de opkomst van merken van kopstaartbedrijven, ontwerpers en producenten.
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Inmiddels worden ook in toenemende mate modecollecties verbonden aan
andere ‘merken’:
•

sigarettenmerken Marlboro en Camel

•

stijliconen uit de muziekwereld (zangeressen Jennifer Lopez, Macy Gray,
rappers Eminem en Puff Daddy, Idols-winnaar Boris)

•

lollymerk Chupa Chups start kinderkledinglijn.

Men maakt hierbij gebruik van de economische waarde van bestaande
‘merken’; feitelijk zijn deze collecties te beschouwen als ‘brand extensions’.
Figuur 3.2 toont een sterk vereenvoudigde weergave van de waardeketen en
de rol van merken daarbinnen:
Figuur 3.2: Merken bouwen vanuit de waardeketen mode+kleding
aanbodgestuurde merkenopbouw

ontwerp

productie

wholesale

retail

vraaggestuurde merkenopbouw

Effect van regie van merken op proces
Feitelijk voert het bonte palet van merkeigenaren en producenten de regie
over zijn eigen productieprocessen. Door externe planning (Manshanden
1996) op de markt voor toelevering en uitbesteding proberen zij de risico's die
verbonden zijn aan hun oorspronkelijke kernactiviteit - productie of grooten detailhandel met het risico van overproductie en restvoorraden - te
reduceren. Zij laten dan ook alle producten die zij verkopen, op specificatie
produceren. Specificaties worden geleverd door stylisten of stylingteams die
zij in dienst hebben of in hun opdracht werken. De gespotte trends worden
door (eigen of externe) ontwerpers omgezet in kledingstukken die (i) passen
in de internationale modetrends, en (ii) aansluiten bij de gedefinieerde
klantgroepen. Dit proces wordt aangeduid als ketenomkering (Rabobank,
2004).
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Een van oorsprong aanbodgestuurde sector, die werkte met een push in de
markt van goederen, maakt op deze manier de omslag naar een meer
vraaggestuurde sector (NDL 2003). Toepassing van informatietechnologie om
zogeheten point-of-sale-informatie realtime bij producent/kop-staartbedrijf
te krijgen, wordt beschouwd als kritische factor.
De schaalgrootte van deze opdrachtgevers bepaalt hun
onderhandelingspositie naar toeleveranciers.
3.3.3 Rol van ontwerpers

Modeontwerpers staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een
waardeketen die de gehele mode-industrie omvat. Hij of zij is in elk geval
geen kunstenaar die zonder opdrachtgever werkt en zijn ontwerpen aanbiedt
zonder dat daar vraag naar is: hij wil een doelgroep bereiken, een modebeeld
bepalen, verkopen.
Dat kan een modeontwerper trachten te bereiken door
1. zijn ontwerpen zelf aan te bieden:
- in een eigen winkel of studio,
- gezamenlijk met andere jonge ontwerpers in een gezamenlijke winkel.
2. via een intensief netwerk waarin stylisten (die uitstraling en imago van
bijvoorbeeld TV-persoonlijkheden maar ook van merken en retailketens
bepalen) en andere ontwerpers (grafisch, interieur, decors) een belangrijke
rol spelen.
3. via een intensief netwerk waarin inkopers van detailhandelsorganisaties
(zowel retailserviceorganisaties als grootwinkelbedrijven) een belangrijke
rol spelen.
Optie 1 is een moeizaam en langdurig traject: de ontwerper kiest voor een
rechtstreekse business-to-consumer-relatie, en neemt hiermee de volledige
keten voor zijn rekening. De consumenten die een jonge modeontwerper
rechtstreeks zou kunnen bereiken, zijn de trendsetters en consumenten die
een exclusief kledingstuk willen. Dit is echter een zeer beperkt deel van de
consumentenmarkt.
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Optie 2 en 3 zijn vormen van business-to-businessrelaties. Dit categoriseert
modeontwerpers ook als zakelijke dienstverleners (TNO 2004, CBS 2004). Het
economisch belang van deze leveranties is echter niet inzichtelijk te maken
door gebrek aan gegevens hierover (TNO 2004).

De onzekerheid van de ontwerper
Operationalisering van zijn ambities vereist van een jonge ontwerper zeer
veel kennis:
- wat zijn bestaande trends en hoe ontwikkelen die zich tot nieuwe trends
(know-how):
- wie is belangrijk (know-who)
- waar moet ik zijn om belangrijke mensen te ontmoeten (know-where)
- wanneer is de tijd rijp voor mijn ideeën (know-when).
Dit is geen kennis die is vastgelegd, blijkt uit literatuuronderzoek. Het is
zogeheten tacit knowledge. Het principe van het systeem wordt
overgedragen op modeopleidingen en in persoonlijke contacten met
collega's. Maar de feitelijke kennis is geheel plaats-, tijd- en
persoonsgebonden:
- persoonsgebonden: wie als ontwerper een klassieke stijl heeft, moet met
andere afnemers in contact komen dan ontwerpers die zich specialiseren in
streetwear;
- plaatsgebonden: goede contacten met afnemers in Den Bosch kunnen in
Amsterdam niets waard zijn;
- tijdgebonden: merken en retailketens zijn net als mode onderhevig aan
golfbewegingen: inkopers van een grootwinkelbedrijf kunnen in jaar 1 nog
oppermachtig zijn en worden in jaar 3 gekortwiekt door hun directie. Of het
merk besluit zich te richten op een andere, koopkrachtiger doelgroep met
een andere stijl. Dit bepaalt mede de waarde van het persoonlijke netwerk.
Deze kennis moet een jonge ontwerper verwerven. Inbedding in een
creatieve gemeenschap kan de verwerving van deze kennis bevorderen en
de groei van het netwerk versnellen.
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3.4. Segmentatie

In de mode- en kledingbranche worden verschillende segmenteringen
gebruikt, die niet zijn gestandaardiseerd. Dat maakt vergelijking moeilijk. Op
deze plaats is het wel zinvol om inzicht te geven in de gehanteerde
segmenteringen. Ze bieden namelijk wel aanknopingspunten voor
vraagstukken die de aansluiting betreffen tussen mode-industrie en
modeontwerpers.
In het rapport Kledinglogistiek in de Mode (NDL 2003) worden vijf segmenten
onderscheiden, ieder met een eigen karakteristiek waar het gaat om push in
de markt of pull vanuit de markt, de logistieke eisen (bijvoorbeeld snel
kunnen reageren op extra vraag (responsiviteit) of never-out-of-stock
(flexibiliteit)). Deze karakteristieken zijn weergegeven in tabel 4.1.
Tabel 3.1: Marketingsegmenten in mode en kleding

Maatwerk
Trendsetting

Kenmerken
Voorspelbaarheid
afzet
N/A
niet

Mode:
1 st e inlading

winkels: hoog
consument: laag

Mode:
herbevoorrading

winkels: hoog
consument: hoog

Basics

hoog, continu

Partijhandel

niet

Aard product

Drivers

N/A
-push in de
markt
-eenmalige
collectie
-productie
dicht op de
markt
-push in de
markt
-groot
assortiment
-pull vanuit de
markt
-groot
assortiment
-pull
-productie goed
planbaar
-sterke push
-eenmalige
partijen
-standaard
product tegen
lage prijs

N/A
responsiviteit in
productie en
verkoop

responsiviteit

flexibiliteit

efficiency,
betrouwbaarheid
efficiency

(Bron: NDL, 2003)
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Daarnaast hanteert de Nederlandse mode- en kledingbranche een eigen
segmentatie voor winkels en merken/collecties:
•

laag segment

•

laag-midden segment

•

midden segment

•

midden-hoog segment

•

hoog segment

(bron: Modint).
Prijsstelling en doelgroep bepalen de categorisering.
Deze indeling is over de NDL-segmentatie te projecteren: zowel trendsetting
als mode en basics zijn in te delen in hoog / midden / laag segment.
Marketingsegment
trendsetting

hoog

midden

laag

mode

hoog

midden

laag

basics

hoog

midden

laag

Segmentatie modeontwerpers
Bovenstaande indelingen betreffen de mode- en kledingbranche. De
indelingen vormen de onderlegger voor positionering van merken, styling,
keuze van productielocaties, logistieke systemen en distributiekanalen.
Kent de ontwerperswereld ook een dergelijke fijnmazige en bewuste
segmentatie, die voor de klant als gids kan dienen? Nee. Ontwerpers leren
juist een eigen handschrift te ontwikkelen, op basis van hun eigen
creativiteit en visie. In die zin zijn ze vrije kunstenaars. Hier kan een kiem
liggen voor wederzijds onbegrip: waar modemerken een duidelijke doelgroep
voor ogen hebben, ontbeert de ontwerper die dikwijls. Commercieel
succesvolle ontwerpers weten echter wel degelijk een doelgroep te
omschrijven en met hun stijl aan te spreken.
3.5. Modecycli en timing

Naast de meer fundamentele modecyclus met een duidelijke sociologische
basis, heeft de mode-industrie te maken met de cycli van collecties, die
elkaar steeds sneller opvolgen. Het presenteren van een collectie tweemaal
per jaar (lente/zomer en herfst/winter) is weliswaar nog steeds het
uitgangspunt, maar met name de grote handelsbedrijven (Inditex, Hennes &
Mauritz, Mexx) gaan steeds meer toe naar acht en zelfs twaalf nieuwe
collecties per jaar. Dit is met name van belang in het trendsetting segment.
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Ook binnen basiscollecties worden permanent nieuwe items in de markt
gezet. Doel is om de omzet structureel op peil te houden.
Zelfstandige modeontwerpers hanteren nog steeds de presentatie van twee
collecties per jaar. In onderzoek naar de Britse fashion design-sector
(DTI/BFA 2003) is hierover opgemerkt dat het feit dat de cycli niet synchroon
lopen, tot leveringsproblemen leidt: de gewenste designcollectie is niet op
het gewenste moment beschikbaar. In interviews wordt aangegeven dat het
tijdig uitleveren van kwalitatief goede collecties ook kan worden bemoeilijkt
door het gebrek aan goede, nabijgelegen confectieateliers die kleine series
produceren. Uitbesteding over lange afstand vraagt een andere vorm van
controle op de productie dan uitbesteding op korte afstand; hoe complexer
de ontwerpen, hoe noodzakelijker de controle. Confectiebedrijven geven
daarnaast de voorkeur aan grote series vanwege schaalvoordelen. Daardoor
komen kleine designercollecties al snel achteraan het productieschema.
Tegelijkertijd zijn er echter ook ontwerpers en design-driven
handelsbedrijven die de productie goed organiseren, met een combinatie van
binnen- en buitenlandse confectiebedrijven.
3.6. Financiering

Feitelijk zijn de kosten van de ontwikkeling van collecties te beschouwen als
research & developmentkosten. De kosten kunnen oplopen van 30.000 euro
tot 500.000 euro, afhankelijk van de mate van uitbesteding, promotie (door
middel van modeshows) en aantallen monstercollecties (voor
verkooppresentaties op verschillende locaties). Deze investeringen moeten
met de verkoop van de collecties aan detaillisten worden terugverdiend. Op
jaarbasis kunnen, met twee collecties per jaar, deze ontwikkelingskosten dus
oplopen tot 60.000 tot 1 mln euro.
Deze cyclus is ook van grote invloed op de financiële positie van
modebedrijven. Ontwikkeling van de collectie en productie van de daaruit
voortvloeiende bestellingen moeten beide worden voorgefinancierd.
Inkomsten zijn er pas als de goederen worden uitgeleverd aan detaillisten.
Ondertussen is de ontwikkeling van de volgende halfjaarlijkse collectie weer
van start gegaan. Uitgaande van een halfjaarlijkse collectie zijn er dus twee
periodes in het jaar waarin de voorinvesteringen zich opstapelen, terwijl de
inkomsten op zich laten wachten. In het uiterste geval zitten er tussen
investeringen en inkomsten een periode van zes maanden.
De modebranche is niet populair in bancaire kringen.
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Consumentenvoorkeuren en daarmee het succes van ondernemingen zijn
moeilijk voorspelbaar; zekerstellingen in de vorm van voorraden hebben door
de trendgevoeligheid van het product nauwelijks tot geen waarde; alleen
vestigingslocaties worden beschouwd als zinvolle zekerstelling. Ook het
riskmanagement is complex door complexe logistiek, internationale
goederenstromen en beperkt inzicht in de betrouwbaarheid van (lokale)
partners. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in sectorstudies van banken
sterk wordt gepleit voor meer efficiency en beter risicomanagement door
ketenintegratie (ING 2004, Rabobank 2004) en investeringen in kennis over de
consument. Daarmee wordt de branche meer voorspelbaar en nemen de
risico’s voor investeerders af.
Naast banken kunnen ook participatiemaatschappijen en informal investors
een rol spelen voor de modebranche. Uit het openbare overzicht van
participaties tussen 1997 en 2003 van de leden van de Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) blijkt dat het slechts in 3%
van de 439 deelnames ging om participatie in mode- en/of textielbedrijven
(NVP, 2004). Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 4. Enkele van
deze participaties zijn uiteindelijk geëindigd in het faillissement van de
betreffende onderneming. Volgens de NVP wordt er nog maar zeer beperkt
geïnvesteerd in startende ondernemingen; in management buy-outs
daarentegen wordt wel fors geïnvesteerd (NVP, 2005). Een voorbeeld daarvan
in de modebranche is de management buy-out van G-star in 2003, die mede
werd gefinancierd door ABN Amro Participaties. Ook de retailketen
Witteveen werd onlangs via een management buy-out verzelfstandigd van
voormalig moeder Euretco, een inkoopcombinatie voor retailers. Een
informal investor was hierbij de tweede kopende partij.
Tijdens het onderzoek is dan ook gebleken dat informal investors een
belangrijke rol spelen. Volgens opgave van de NVP lopen investeringen van
informal investors in algemene zin uiteen van 23.000 tot 0,9 mln euro.
Essentieel is de vertrouwensrelatie tussen informal investor en de
ondernemer, hetgeen ook wordt bevestigd in de interviews.
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Desalniettemin zijn ook bij informal investment een businessplan en
verwachte rendementen toetsingskaders. Bij kredietverlening door banken
spelen, in volgorde van belangrijkheid, de volgende factoren een rol:
•

ondernemerservaring

•

strategie

•

prognoses t.a.v. omzet, kasstroom en rentabiliteit

•

vermogenspositie

•

zekerheden.

Jonge ontwerpers die kredieten aanvragen, schieten meestal op al deze
punten tekort. Van ontwerpers met werkervaring die zelfstandig verder
willen, mag worden verondersteld dat ze meer inzicht hebben in en een
realistischer beeld kunnen schetsen van strategie en financiële prognoses.
3.7. Samenvatting

Mode is in toenemende mate een culturele industrie: merken creëren
belevingswaarde en onderdeel daarvan is design. Merken kunnen door
verschillende actoren in de waardeketen worden gecreëerd: door
productiebedrijven, kop-staartbedrijven, retailbedrijven en ontwerpers.
Ontwerpersmerken spreken het meest tot de verbeelding maar zijn niet
noodzakelijkerwijze het meest succesvol. De complexe logistiek en de hoge
mate van specialisatie in de modesector dwingen tot samenwerking met een
groot aantal partners. Vanuit de transactiekostentheorie geredeneerd, zijn de
kosten voor contact (het zoeken van partners), contract (het binden van
partners) en controle (op resultaten van partners) hoog. Deze kosten probeert
men terug te brengen door te streven naar ketenintegratie. Door de
complexiteit van het proces, de afhankelijkheid van partners en de beperkte
houdbaarheid en daarmee economische waarde van voorraden, zijn banken
terughoudend met financiering van modebedrijven.
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4.

Mode en kleding in Nederland: wie, wat en waar

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de omvang van de mode- en
kledingsector in Nederland. Ook worden kaarten gepresenteerd die tonen
waar zich de concentraties van ontwerpers en van de modesector als geheel
bevinden. Amsterdam is onbetwist het modehart van Nederland, maar de
sector staat wel onder druk.
4.1. Succes Nederlandse kledingmerken

Zoals eerder aangegeven is het om verschillende redenen moeilijk om inzicht
te krijgen in het succes van Nederlandse modemerken. Bovendien is het in
de modebranche gebruikelijker om het succes te meten naar aantal
verkooppunten.
Het meest succesvolle kledingmerk is Mexx, dat onlangs zijn hoofdkantoor
verplaatste van Voorschoten (bij Den Haag) naar Amsterdam. Met name sinds
de overname door het Amerikaanse kledingbedrijf Liz Claiborne in 2001 is het
aantal verkooppunten zeer fors gestegen tot 9000 in meer dan 50 landen. Ook
het type verkooppunt is veranderd: verkocht Mexx aanvankelijk vooral via
zogeheten 'shop in shops' (Mexx-afdeling in warenhuizen), nu opent het
bedrijf in hoog tempo eigen winkels (controlled distribution).
Daarnaast kent Nederland nog onder meer de succesvolle merken:
•

G-star (hoofdkantoor Amsterdam; spin-off van Secon Groep)

•

Gsus (1200 verkooppunten; designerlabel opgericht door Jan Schrijver,
Angelique Berkhout, Peter Steenstra; hoofdkantoor Amsterdam)

•

State of Art (1500 verkooppunten; hoofdkantoor Lichtenvoorde)

•

Gaastra (700 verkooppunten; hoofdkantoor Leusden; eigendom van
McGregor Group, tevens eigenaar van onder meer McGregor, King,
Dimaggio)

•

Oilily (eigendom van twee participatiemaatschappijen; hoofdkantoor in
Alkmaar)

•

Sandwich (1700 verkooppunten; eigendom van Veldhoven International,
tevens eigenaar van de merken Stills en No-No; hoofdkantoor in
Amsterdam).

•

Turnover (designerlabel Marian Wiggers; nu eigendom van Secon Groep,
tevens eigenaar van de merken A-rticles en Arrow; hoofdkantoor
Amsterdam)

•

Marlies Dekkers (500 verkooppunten; eigendom van Marlies Dekkers;
hoofdkantoor Rotterdam)

•
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•

Cora Kemperman (eigendom van Cora Kemperman, hoofdkantoor in
Amsterdam).

Daarnaast zijn Nederlandse modewinkelformules actief in het buitenland
zoals C&A, Cool Cat / Wonderwoman, en de formules die vallen onder
retailgroep Coltex (SPS/Superstar, VET/Forecast, Didi Fashion) en retailgroep
Vendex KBB (Claudia Sträter, M&S Mode, Hunkemöller).
4.2. Succes Nederlandse ontwerpers

Nederlandse ontwerpers zijn geliefd in het buitenland. Industrieel
ontwerpers vinden emplooi bij bijvoorbeeld automerken (BMW, Porsche, PSA
Citroen, Volvo). Modeontwerpers vinden hun weg naar merken zoals Diesel
(Italië) en H&M (Zweden) maar ook naar modehuizen als Celine (Ronald van
der Kemp). Er wordt ook wel - wat defensief - gesproken van een ‘creative
drain’ of ‘talent drain’. Daarnaast zijn er ook modeontwerpers en
designlabels die vanuit Nederland internationaal succes verwerven (Mexx, Gstar, Gsus, Van Slobbe, People of the Labyrinths, Klaver, Spijkers & Spijkers).
Vanwege het succes van Nederlandse ontwerpers bij labels als Diesel, G-star
en Gsus wordt vaak gezegd dat Nederlandse modeontwerpers sterk zijn in
streetwear. Dit doet echter geen recht aan het brede palet van stijlen dat
Nederlandse ontwerpers representeren. Wel lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat streetwear gemakkelijker te vermarkten is. Hierin vindt
het nieuwe segment ‘new luxury’ (hoog gepositioneerde jeansmode) zijn
oorsprong, dat momenteel sterk in de markt wordt gezet.
De thuismarkt voor Nederlandse modeontwerpers is klein, hoewel we het
vooralsnog moeten doen met percepties van Nederland als modeland bij
gebrek aan kwantitatieve gegevens: ‘Als er iets is wat Nederlanders niet zijn,
dan is het modebewust. We hebben niet één modehuis gehad dat het waard
is te worden genoemd, en echte modevolgers kun je ons evenmin noemen’
(José Teunissen in Holland Horizon, maart 2001). Inmiddels lijkt een bepaald
deel van de markt modebewuster te worden - met name onder allochtone
jongeren wordt een grote mode- en merkgevoeligheid gesignaleerd.
Nederland kent traditioneel zijn eigen couturiers, zoals Frans Molenaar,
Edgar Vos, Mart Visser, Jaap Rijnbende. Maar zij zijn vooral bekend in eigen
land en hebben internationaal weinig tot geen invloed.
Internationaal trokken de Antwerp Six, onder wie Dries van Noten, Ann
Demeulemeester en Walter van Beirendonck midden jaren ’80 de aandacht.
Zij legden de basis voor een sterke reputatie van Antwerpen als
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vernieuwende modestad. De generaties na hen, met onder hen Martin
Margiela en Veronique Branquinho, trekken deze lijn voort.
4.2.1 Nederlandse designgroepen: een kleine geschiedenis

Een groep van zes Nederlandse ontwerpers (Viktor Horsting en Rolf
Snoeren/Viktor & Rolf), Saskia van Drimmelen, Pascal Gatzen, Marcel
Verheijen en Lucas Ossendrijver) probeerde in 1993 het succes van de Belgen
na te volgen. Ook zij trokken naar Parijs om er hun collecties te presenteren
onder de naam Le Cri Néerlandais. In diezelfde periode begon ook Alexander
van Slobbe zijn mannen- en vrouwenshows in Parijs te laten zien. Publicitair
kregen zij zoveel aandacht dat er al snel meer kleine Nederlandse
modemerken volgden: Keupr/Van Bentm, Aziz, Oscar/Suleyman,
Rozema/Teunissen, Niels Klavers, G+N en Ronald van der Kemp. Hun hoop en
verwachting was dat zij - net als de Belgische ontwerpers - in staat zouden
zijn een eigen volwaardig label van de grond te krijgen nu ze in de media een
internationaal succes waren. De eerste jaren leek dit redelijk te lukken, onder
meer met steun van het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving Bouwkunst
(Fonds BKVB) en presentatiegeld voor shows van de Mondriaan Stichting. Het
op gang brengen en houden van een goede, gestructureerde verkoop bleek
echter een moeizaam proces. Ook was men amper voorbereid op het
groeiend accent op de zakelijke aspecten, dat ten koste ging van de creatieve
aandacht. Verkopen gingen geheel onderuit toen in 2001 de economische
crisis aanbrak. Sindsdien zijn vrijwel alle bovengenoemde zelfscheppende
ontwerpers met een eigen designlabel gestopt. De meeste bleven actief in
museaal of presentatieverband, of maakten de overstap naar het
bedrijfsleven.
De enigen die in deze periode wel tot een groot publicitair en commercieel
succes uitgegroeid waren, zijn Viktor & Rolf. Zij vonden in 2000 een Japanse
financier en startten een commercieel bedrijf. Ook So van Alexander van
Slobbe bleef als merk overeind. Voor dit label waren al eerder financiers
gevonden.
Medio jaren ’80 was al een groep jonge ontwerpers opgestaan, opererend
onder een gezamenlijk label dat internationaal aan winkels werd verkocht.
Tot deze groep, die zich onder de naam GILL profileerde, behoorde Gletcher
(Karel Bakker, Ruud van der Peijl) Illustrous Imps (Pieter ’t Hoen, Matthijs
Boelee), Lawina (Vinood Matadin en Inez van Lamsweerde) en het
schoenenmerk Lola Pagola (Marijke Bruggink en Marlies Witteveen). Zij
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waren de eerste generatie die gebruik maakten van de startstipendia en
werkbeurzen van het Fonds BKVB. In het begin van de jaren ’90 werden hen
meer werkbeurzen geweigerd; de ontwerpers moesten volgens het fonds op
eigen benen kunnen staan. Omdat de werkbeurzen nodig waren als
voorfinanciering van de productie, leidde het stopzetten ervan tot
stopzetting van de labels. Alleen Lola Pagola hield het nog enkele jaren vol,
maar ook dit merk stopte medio jaren ‘90.
4.3. Omvang

4.3.1 Omzetten

De omzetgegevens voor kledingproductie, groot- en detailhandel zijn
eenduidig. De omzetgegevens voor ontwerp zijn feitelijk niet beschikbaar
(want niet geclassificeerd) en moesten worden geschat. Dat is als volgt
gebeurd:
omzet bedrijven in zakelijke dienstverlening sbi-code 7482/7484
---------------------------------------

= omzet/bedrijf

aantal bedrijven in zakelijke dienstverlening, sbi-code 7482/7484
Deze omzet/bedrijf is vermenigvuldigd met het aantal door CBS
geregistreerde bedrijven in mode- en interieurontwerp (correctie voor
interieurontwerp niet mogelijk).
* SBI-code 7482/7484 omvat de volgende bedrijven actief in de overige
zakelijke dienstverlening: interieur- en modeontwerpers, callcenters,
secretariaats- en vertaalbureaus, incassobureaus, kunst- en antiekhandels.
Tabel 4.1: Omzetten onderdelen mode- en kledingbranche (€ x mln)
2000

2002

827

750

(kleding + schoeisel)

9327

10149

detailhandel (bovenkleding)

6380

6817

ontwerp

1500*

1500*

productie
groothandel

* schatting volgens bovenstaande methode
(Bron: CBS)
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Voor de berekening van de toegevoegde waarde van de verschillende
onderdelen van de modesector geldt dat deze slechts bij benadering kunnen
worden gegeven.
Tabel 4.2 Toegevoegde waarde onderdelen modesector (€ x mln)
2000

2001

confectie *

573

487

groothandel **

1089

1120

mode- en

N/A

209

interieurontwerpers ***
totaal

1816

* bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. Bron: CPB, 2003b
** eigen raming obv aandeel omzet groothandel kleding + schoeisel in totaal groothandelsomzet
(3,8%). Toegevoegde waarde groothandel + handelsbemiddeling algemeen 2001: € 29.485 mln
(2000: € 28.663 mln).
*** Bron: TNO 2004: 33. Deze categorie (SBI-code 7548.5) omvat tevens o.m. patroontekenaars. TNO
becijfert de toegevoegde waarde van alleen de vormgevers op 109 mln euro.

TNO constateert een negatieve relatie tussen vormgevingsintensiteit en
arbeidsproductiviteit, met name veroorzaakt door het arbeidsintensieve
karakter van vormgeving. De geschatte toegevoegde waarde van de
modesector is hoger dan van de sector scheepsbouw en -reparaties (1615 mln
(CPB 2003b)). Dit is 0,46% van het BNP in 2001.
Groothandel
De groothandel in kleding en schoeisel tekent voor een omzet van circa € 10
mrd, een verdubbeling ten opzichte van het niveau van 1993. Dat is 4% van
de totale groothandelsomzet. De groei in de kledinggroothandel ligt daarmee
in een tienjaarsperiode op een hoger niveau dan in de groothandelssector als
geheel. Van deze netto omzet is 70% bestemd voor de binnenlandse markt,
de rest gaat naar het buitenland.
De omzet van de textielgroothandel als totaal stagneert nagenoeg, na in 2000
nog een groei te hebben gekend van circa 16% (Rabobank, 2004).
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Detailhandel
De detailhandel heeft een dominante positie in de verkoop van kleding aan
de consument (zie tabel 4.3)
Tabel 4.3: Marktaandelen verkoopkanalen (2003, in procenten)
kledingwinkels

70

warenhuizen

12

overige winkels

9

ambulant, postorder

5

niet-detailhandel

4

Bron: HBD, 2004

Nederland telt 16.000 winkels in de modebranche (dames-, heren-, baby- en
kinderkleding, bodyfashion, textiel algemeen, modeaccessoires en
textielsupermarkten).
Hoewel de filialiseringsgraad in de Nederlandse detailhandel als geheel hoog
is, behoren zeven op de tien modewinkels tot de zogeheten ongebonden
zelfstandigen. Iets meer dan een kwart van de modewinkels maakt deel uit
van een filiaal- of franchisebedrijf, en slechts 2% is verenigd in een
inkoopverband. De distributiekanalen zijn dan ook sterk versnipperd te
noemen.
In de detailhandel in bovenkleding wordt ruim € 6,8 mrd omgezet (CBS, 2005).
De verdeling over de verschillende segmenten laat een zwaartepunt zien in
het middensegment (zie tabel 4.2). Voor de indeling worden prijsstelling en
collecties als criteria gehanteerd.
Tabel 4.3: Omvang winkelsegmenten (2003, absoluut en in procenten)
laag

553

3,5

laag-midden

1743

11,0

midden

9059

57,0

midden-hoog

4115

25,9

hoog

433

2,7

Totaal

15.903

100

Bron: Modint, 2005
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Bestedingspatroon consumenten
Nederlandse huishoudens besteden een vrijwel constant percentage van 6 tot
7% van het huishoudelijk inkomen aan kleding en schoeisel. Tussen 1992 en
2000 steeg het inkomen met 33%; de uitgaven voor kleding en schoeisel
stegen met 27%. In absolute cijfers komt dit neer op een stijging van 1330
euro per jaar per huishouden naar 1695 euro (Bestedingsonderzoek CBS,
2005).
In 2003 deed zich een trendbreuk voor. Sindsdien heeft de Nederlandse
detailhandel te maken met omzetdalingen. Het omslagpunt kwam voor de
detailhandel in het tweede kwartaal van 2003, maar kondigde zich in de
modedetailhandel al een kwartaal eerder aan (zie figuur 4.1)
Figuur 4.1:
Omzetontwikkeling detailhandel 2001-2005
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Bron: CBS/Statline, 2005

Consumenten worden ingedeeld in trendsetters, trendvolgers en mensen die
niet in mode zijn geïnteresseerd (Scheffer 1992: 115). De eerste groep is klein:
in 1984 was 10% van de vrouwen trendsetters (mannen: 7%). De tweede groep
omvatte 41% van de vrouwelijke consumenten (mannen: 28%) en de derde
groep omvatte 49% van de vrouwen (mannen: 65%) (Bekke 1984 geciteerd in
Scheffer 1992).
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Internationale handel
De handelsbalans op het gebied van kleding (gereed) is negatief: Nederland
importeert voor € 6 mrd en exporteert voor € 3,7 mrd. Landen binnen de
Europese Unie nemen 92% van de export van kleding af. Duitsland en België
zijn de grootste afnemers (€ 1,9 mrd). De meeste import (€ 3,5 mrd) komt van
buiten de Europese Unie, waarvan Azië het grootste deel voor zijn rekening
neemt (€ 2 mrd) (CBS via Modint).
De handelsbalans op het gebied van textiel en garens (waaronder technisch
textiel) s positief: de uitvoer bedroeg in 2002 € 4,6 mrd, waar een invoer van
€ 3,2 mrd tegenover stond. Grootste handelspartner is Duitsland: dat land
exporteerde voor € 700 mln, en importeerde voor € 1 mrd aan garens en
weefsels. België levert aan Nederland voor een waarde van € 570 mln.
4.3.2 Aantallen

Uitgangspunt voor deze studie was de groep modeontwerpers in Nederland.
Vaststelling van de omvang van deze groep kon, afhankelijk van de bron,
leiden tot zeer uiteenlopende conclusies:
Tabel 4.5: Opgaven van aantal zelfstandige modeontwerpers in Nederland
BNO*

79

Gouden Gids

296

Kamer van Koophandel, handelsregister 1**

1100

Kamer van Koophandel, handelsregister 2***

760

CBS****

1300

* aangesloten leden specialisatie modevormgeving
** ingeschreven in handelsregister, hoofdactiviteit mode- en interieurontwerp e.d..
Gecorrigeerd voor interieurontwerpers obv beschikbare bedrijfsgegevens.
*** ingeschreven in handelsregister, nevenactiviteit mode- en interieurontwerp e.d..
Gecorrigeerd voor interieurontwerpers obv beschikbare bedrijfsgegevens.
**** CBS 2004

Het feit dat er extreme verschillen tussen de aantallen modeontwerpers
bestaan, is een indicatie van de slechte registratie van de beroepsgroep.
Ontwerper is een vrij beroep, waarvoor geen inschrijving in het
Handelsregister is vereist. De titel is niet beschermd: iedereen mag zich
modeontwerper noemen. Lidmaatschap van de Bond Nederlandse
Ontwerpers is vrijwillig. Het extreem lage aantal BNO-leden toont hoe laag de
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organisatiegraad is: amper 6% is van de door CBS getelde ontwerpers is
aangesloten. Bijna 300 modeontwerpers presenteren zich als zodanig door
zich te laten opnemen in de Gouden Gids. Ook dit is echter nog slechts 23%
van het totaal dat door CBS wordt geschat. Het doet vragen rijzen over de
wijze waarop en de mate waarin de overige 75% zich naar zijn klanten toe
presenteert.
Dit leidt tot de constatering dat het niet eenvoudig is om de
onderzoekspopulatie af te bakenen en te localiseren. In dit onderzoek
worden kwantitatieve analyses verder gebaseerd op CBS-gegevens zoals
vastgelegd in de database Statline. Weliswaar worden hier, volgens SBI-code
7487.5, interieur- en modeontwerpers bij elkaar geteld - waarbij tevens
bijvoorbeeld patroonmakers in deze categorie worden ondergebracht (TNO
2004)- , hantering van deze database maakt het wel mogelijk om meerjarige
ontwikkelingen in omvang en localisatie te determineren.
4.4. Localisatie

4.4.1 Absolute aantallen

Ontwerpers
In het vooronderzoek was de groep modeontwerpers uit de Gouden Gids als
uitgangspunt genomen, 296 in totaal. Figuur 4.2 laat de spreiding zien van
deze groep naar gemeente.
Figuur 4.2: Spreiding ontwerpers naar gemeente
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5%

Amsterdam
Rotterdam
Arnhem
Den Haag
Utrecht
Overig
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Bron: Gouden Gids, 2004
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Voor inzicht in de historische ontwikkeling van het aantal ontwerpers,
moeten we een beroep doen op de statistieken van het CBS. Het CBS
registreerde in 1994 630 vestigingen van bedrijven actief in mode- en
interieurontwerp. In 2003 was dit aantal meer dan verviervoudigd tot 2485.
Het Corop-gebied Amsterdam herbergde in 1994 90 ontwerpbureaus; dat
aantal groeide in negen jaar tot 420.
Kaarten 4.1 en 4.2 geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal
ontwerpers naar Corop-gebied.
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kaart 4.1 Aantal ontwerpers (mode + interieur) 1 januari 1994 (absoluut)
kaart 4.2 Aantal ontwerpers (mode + interieur) 1 januari 2003 (absoluut)
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In de ontwerpsector gaat het veelal om kleine tot zeer kleine bedrijven,
veelal zelfstandig gevestigde ontwerpers, blijkt uit een analyse van de
bedrijven in SBI-code 7482/84 excl 843 naar grootteklasse: 95% van de
bedrijven heeft 0 tot 10 werknemers (CBS 2005). CBS berekende in 2004 dat de
gehele subcategorie productvormgeving (bloemsierkunstenaars, goud- en
zilversmeden, modeontwerpers, industrieel vormgevers) voor 25% bestaat uit
zelfstandigen. Meer dan de helft (52%) van de werkzame personen in de
productvormgeving werkt bij bedrijven met maximaal 9 werknemers (CBS
2004). Voor de gehele beroepsbevolking geldt dat slechts 20% in een klein
bedrijf werkt.
Cluster
Voor clusteronderzoek is het vanzelfsprekend nodig om eventuele clusters te
localiseren. Daarvoor is gekeken naar verwante economische activiteiten in
de modesector: ontwerp + confectie + groothandel boven- en onderkleding.
Hiermee worden de drie belangrijkste onderdelen van de productieketen in
beeld gebracht. De aantallen zijn gebaseerd op het CBS (zie bijlage 2) en
betreffen het aantal bedrijfsvestigingen per Corop-gebied. Kaarten 4.3 en 4.4
geven de spreiding van het cluster weer naar Corop-gebied.
Waar het modeontwerp nog sterk geconcentreerd was in Amsterdam, is nu
de importantie van de regio Amsterdam (inclusief Almere) te zien. Ook
Midden-en West-Brabant springen in het oog, evenals Twente. Opmerkelijk
genoeg springt Arnhem er niet langer uit, waar dat met ontwerpers nog wel
het geval was. Het zwaartepunt van de handel in Amsterdam en Almere valt
mede te verklaren uit het feit dat deze steden een modecentrum kennen.
Amsterdam kent het inmiddels 35 jaar oude World Fashion Centre, volgens
eigen opgave 'de grootste concentratie van modebedrijven ter wereld', in
1960 naar Berlijns voorbeeld gerealiseerd door groothandelsbedrijven die hun
afnemers beter van dienst wilden zijn (Boin/Kusters, 1993). Twee jaar geleden
kozen enkele huurders uit het World Fashion Centre voor relocatie in
Almere, waar het Fashion Centre Almere werd gerealiseerd. Binnen
Amsterdam zijn daarnaast kleinere concentraties waarneembaar in
Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Noord. Het blijkt dat hier bedrijven
concentreren die zich richten op eenzelfde segment; dit biedt voor inkopers
efficiencyvoordelen. Bovendien is in interviews aangegeven dat men zich
binnen de grote concentratie aan het Koningin Wilhelminaplein onvoldoende
kon onderscheiden.
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kaart 4.3 Aantal vestigingen modecluster 1 januari 1994 (absoluut)
kaart 4.4 Aantal vestigingen modecluster 1 januari 2003 (absoluut)
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4.4.2 Aandeel in lokale bedrijvigheid

Hoe belangrijk is de modesector in de lokale economieën? Om daarop
antwoord te geven, is het zogeheten locatiequotiënt berekend, een
concentratiemaat die aangeeft welk aandeel een bepaald type bedrijvigheid
heeft in de totale bedrijvigheid. Een locatiequotiënt van > 1 betekent dat de
Corop-regio een bovengemiddelde vertegenwoordiging heeft van hetzij
ontwerpers hetzij het mode+kledingcluster.
De kaarten 4.5 en 4.6 laten zien dat ontwerpers een steeds kleiner aandeel
krijgen in de totale bedrijvigheid. Uitzondering daarop is de regio Gooi- en
Vechtstreek, hetgeen waarschijnlijk toe te schrijven is aan de aanwezigheid
van een koopkrachtige klantenkring. Maar ook in Amsterdam daalt het
relatieve aandeel van de ontwerpers in de totale bedrijvigheid.
Desondanks blijft Amsterdam het modehart van Nederland, zoals uit de
kaarten 4.7 en 4.8 blijkt. Het relatieve aandeel van de modesector in de totale
bedrijvigheid daalt echter wel. In andere regio’s - Utrecht, Arnhem/Nijmegen
- stijgt het aandeel van de modesector juist. Kwamen in 1994 nog belangrijke
concentraties voor in de traditionele vestigingsgebieden zoals Twente en
Zuidwest-Overijssel, negen jaar later zien we een concentratie in grootstedelijke gebieden. Hierin is de economische accentverschuiving zichtbaar
van productie naar handel en zakelijke dienstverlening.
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Ontwerpers
kaart 4.5 Concentratie van ontwerpers (locatiequotiënt) (1994)
kaart 4.6 Concentratie van ontwerpers (locatiequotiënt) (2003)
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Cluster
kaart 4.7 Concentratie van cluster (locatiequotiënt) (1994)
kaart 4.8 Concentratie van cluster (locatiequotiënt) (2003)
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4.4.3 Clusterstructuur

Om inzicht te krijgen in de eenzijdigheid of juist veelzijdigheid en daarmee
kracht van de clusters, is van de tien grootste clusters (in absolute omvang)
in figuur 4.3 de samenstelling aangegeven. De Nederlandse modesector
bestond per 1 januari 2003 voor 43% uit ontwerpers, voor 41% uit groothandel
en voor 15% uit confectiebedrijven. In 1994 hadden ontwerpers een aandeel
van 13%, groothandel 47% en confectiebedrijven 40%.
Groot-Amsterdam (Corop-regio’s Amsterdam en overig groot-Amsterdam)
blijken vooral te leunen op ontwerp en groothandel, aangevuld met
gespecialiseerde dienstverlening (zie § 4.5). De regio Arnhem-Nijmegen
kenmerkt zich door een kleine handelssector. Zuid-Limburg en ZuidoostNoord-Brabant (Eindhoven en omstreken) hebben beide nog een aandeel van
confectie-industrie van meer dan 20%.
Figuur 4.3: Clusterstructuur tien grootste modeclusters
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(Bron: eigen bewerking gegevens CBS/Statline, 2005)
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4.5. Amsterdam modehart

De regio Amsterdam mag op basis van de cijfers worden beschouwd als het
modehart van Nederland: de Corop-regio’s Amsterdam en Groot-Amsterdam
omvatten 17% van de ontwerpers en 25% van de bedrijfsvestigingen uit het
cluster. Tabel 4.6 geeft de absolute aantallen bedrijfsvestigingen weer in de
Corop-gebieden die de relatieve top 3 vormen: Amsterdam, Groot-Amsterdam
en Haarlem.
Tabel 4.6: Omvang cluster mode+kleding (absoluut, Corop-gebied)
1994

2003

Amsterdam

1060

1120

ov. Groot-Amsterdam

185

290

Aggl. Haarlem

90

135

(Bron: eigen bewerking data CBS/Statline, 2005)

De gedetailleerde data van de hoofdstad leren dat er in 1994 nog 350
productievestigingen waren, maar dat dit aantal in 2003 was teruggelopen tot
90 – nog afgezien van de massale sluiting van illegale naaiateliers in de jaren
’90 (Raes 2000). De daling in de productiesector is dus getalsmatig
opgevangen door de groei van het aantal ontwerpers. Het leidt echter wel tot
de conclusie dat het cluster in Amsterdam nu vooral leunt op creativiteit en
handel. In cijfers: het aandeel ontwerpers bedroeg in 2003 38%, groothandel
54% en confectie 8%. In 1994 waren deze percentages respectievelijk 8%, 59%
en 33%.
De daling van het locatiequotiënt van 4,2 in 1994 naar 3,4 in 2003 geeft aan
dat de relatieve betekenis van het modecluster ten opzichte van andere
economische activiteiten afneemt. Amsterdam is ten opzichte van de rest
van Nederland nog steeds de modehoofdstad maar de activiteiten worden
langzaam verdrongen door andere bedrijfstakken.
De positie van de kledinggroothandel in Amsterdam staat onder druk. Uit
gegevens van de Kamer van Koophandel Amsterdam blijkt dat de
kledinggroothandel in Amsterdam iets lagere omzetten genereert dan het
Nederlands gemiddelde. Tabel 4.7 geeft een selectie weer van de resultaten
van de jaarlijkse Erbo-enquête naar de resultaten en verwachtingen van
ondernemers in de groothandel in bovenkleding. Deze groothandelssector
maakt meer dan driekwart van het aantal bij de Kamer van Koophandel
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geregistreerde groothandelsvestigingen uit. Van het aantal
groothandelsvestigingen is meer dan de helft in Amsterdam zelf gevestigd,
terwijl ook Haarlemmermeer circa 10% van het aantal
groothandelsvestigingen binnen de grenzen heeft, met name vanwege de
nabijheid van Schiphol en de betekenis van luchtcargo voor transport en
distributie.
Tabel 4.7: Resultaten en verwachtingen groothandel bovenkleding
Kamergebied Amsterdam t.o.v. Nederland (bedrijven > 2 werkzame personen)
Kamer Amsterdam

Nederland

omzetindex totaal (2002=100)

98,4

101,4

omzetindex binnenland

95,8

101,2

exportindex

103,1

101,9

% bedrijven met export

56

51

% exportererende bedrijven met

4

11

48

54

% bedrijven met winst

89

79

% bedrijven met voldoende

54

49

werkgelegenheidsindex

90,5

99,8

% bedrijven dat omzetdaling

14

15

44

39

daling export
% exportererende bedrijven met
stijging export

rendement

verwacht
% bedrijven dat omzetstijging
verwacht
(Bron: Erbo-enquête Kamers van Koophandel, 2003)

Ondersteunende activiteiten
In de berekeningen is een aantal activiteiten niet betrokken omdat deze niet
op basis van CBS-data zijn te genereren, zoals modeagenturen, modepers,
modefotografen, modellenbureaus, beursorganisaties en opleidingen. Deze
activiteiten vormen het ‘Umfeld’ voor het functioneren van een modecluster.
Het betreft gespecialiseerde dienstverlening en opleidingen.
Ook hiervoor geldt een concentratie in het gebied groot-Amsterdam.
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Tabel 4.8: Ondersteunende activiteiten modebranche
Locatie
Almere
Amsterdam

Type organisatie
business center
beursorganisaties
business centers
belangenorganisaties
subsidieverstrekkers
platforms

opleidingen

detailhandel jonge ontwerpers
modepers
gespecialiseerde
dienstverlening (postcodes
1000-1300)

Organisaties
Modecentrum
Modefabriek, Black&White,
District, Stoffenpremiere
World Fashion Centre,
Berghaus Plaza, Y-point
NVTK, BNO
Fonds Beeldende Kunst,
Mondriaan Stichting
Amsterdam International
Fashion Week, Dutch
Fashion Foundation, St.
Eigenwijze Mode, Fashion
Design & Industry, Premsela
Stichting
HvA/Amfi, Gerrit
Rietveldacademie, FIA,
Artemis
YDU, Gloed
Elle, Avantgarde, Link,
Fashion United
- agenturen: 72 (bron: NVTK)
- stylisten: 86 (bron: Gouden
Gids)

- modefotografen: 9 (bron: Ned.
Fotografenfederatie)

- modellenbureaus: 73 (bron:
Gouden Gids)

Arnhem

Breda
Den Haag

Doorn

Utrecht
Zeist

opleiding (TMO Hogeschool
voor modemanagement)
opleidingen (Akademie
beeldende kunst, Artemis)
opleidingen (academie
beeldende kunst Willem de
Kooning)
detailhandel jonge ontwerpers
opleiding (HKU)
belangenorganisatie

Zwolle

opleiding (Saxion)

Maastricht
Rotterdam
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opleiding (Artez)
business center/incubator
platform
opleiding (St Joost)
opleiding (KABK)
belangenorganisaties

Modebiënnale

Hoofdbedrijfsschap
Detailhandel, Fenedex

nieuweontwerpers.nl
Modint, Branche Bureau
Mode, Mitex
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4.6. Samenvatting

Het aantal groothandels stabiliseert, het aantal confectiebedrijven is tussen
1994 en 2003 gedaald van 1800 naar 900. In dezelfde periode verviervoudigde
het aantal mode- en interieurontwerpers: van 630 in 1994 naar bijna 2500 nu.
De grootste concentratie van modebedrijven (ontwerpers, groothandels
boven- en onderkleding, confectie) bevindt zich in Amsterdam: in de Coropregio’s Amsterdam en overig Groot-Amsterdam bevindt zich 25% van de
bedrijfsvestigingen. Het gaat daarbij om circa 1700 bedrijven (verwante
bedrijven + gespecialiseerde dienstverlening). Het aandeel van dit cluster in
de totale lokale bedrijvigheid daalt echter. Tussen 1994 en 2003 zijn
concentratiegebieden verschoven van voormalige textielproductieregio’s
naar grootstedelijke gebieden. In Amsterdam wordt het cluster
gecompleteerd met een breed pakket van gespecialiseerde dienstverlening
(handelsagenten, business centers, stylisten, modellenbureaus, fotografen),
opleidingen en media.
Consumenten besteden slechts 6 tot 7% van hun inkomen aan mode en
kleding. De afgelopen twee jaar zijn kledingdetaillisten geconfronteerd met
almaar dalende omzetten. De grootste groep detaillisten - en daarmee
consumenten - bevindt zich in het midden- en middenhoog segment.
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5.

Mode en kleding in Nederland: hoe wordt er gewerkt

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van nader empirisch
onderzoek over werken en samenwerken in de modesector. Jonge
modeontwerpers betreden de markt zonder ondernemersvaardigheden en
zonder inzicht in de structuur van de sector. Bij gebrek aan ondersteunende
organisaties zoeken zij advies binnen hun netwerken. Er is sprake van een
groot aantal subnetwerken en subculturen.
5.1. Uitgangspunten en methodologie

In hoofdstuk 2 zijn in vogelvlucht theorieën gepresenteerd over
bedrijvenclusters en hun potenties. Enerzijds bevordert concurrentie de
kwaliteit van de bedrijven en hun producten - onder de voorwaarden dat er
voldoende ondersteunende dienstverlening, productiemiddelen en
infrastructuur en marktvraag is. Anderzijds is samenwerking en soms
coördinatie nodig bij de aanpak van collectieve vraagstukken.
Vanzelfsprekend moeten die vraagstukken dan ook kunnen worden
gedefinieerd.
Coördinatie van een cluster speelt bij de doorontwikkeling en evolutie van
clusters een belangrijke rol. Vertrouwen tussen bedrijven, organisaties en
personen, aanwezigheid van intermediairs en aanwezigheid van bedrijven of
organisaties die een voortrekkersrol kunnen vervullen, zijn sleutelfactoren.
Voor het empirische deel van het onderzoek zijn 26 sleutelfiguren
geïnterviewd, afkomstig uit zowel de creatieve deelsector als uit de
commerciële deelsector, alsook personen die een brugfunctie tussen deze
deelsectoren proberen te vervullen. Voor een overzicht van de geïnterviewde
personen wordt verwezen naar bijlage 1.
De interviews werden afgenomen in semi-gestructureerde vorm: aan de hand
van een vooraf opgestelde onderwerpenlijst werden vraagstukken besproken.
De gesprekken zijn niet opgenomen.
Tijdens het interview is een korte enquête voorgelegd (zie bijlage 3). Voor
deze methode is gekozen omdat de eerste helft van het gesprek kan worden
gebruikt voor vragen over de eigen achtergrond en handelwijze van de
respondent; het tweede deel van het gesprek focust op de visie van de
respondent op de sector.
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In de enquête werden de volgende onderdelen aan de orde gesteld:
1. collectieve vraagstukken (rangschikking naar relevantie, oordeel over
herkennen en oplossen ervan). Respondenten werd gevraagd de volgende
vraagstukken in volgorde van relevantie te plaatsen:
•

kleine thuismarkt voor modeontwerpers

•

gebrek aan productiefaciliteiten in Nederland

•

moeizame financiering

•

versnippering in de modesector

•

aansluiting modeontwerpers-commercieel modecircuit.

De problemen waren gedestilleerd uit het verkennend onderzoek, aangevuld
met opmerkingen vanuit de begeleidingscommissie; opname in de enquête
had als doel toetsing van die voorlopige conclusies, prioritering en
definiëring van collectieve vraagstukken.
2. stellingen over interactie tussen ontwerpers en handelsbedrijven, en de
manier waarop modeontwerpers kunnen opereren:
•

hebben modeontwerpers te weinig commercieel inzicht en/of te weinig
commerciële kennis

•

Nederland is niet rijp voor vernieuwend modedesign

•

er zijn teveel modeontwerpers

•

er is geen aansluiting tussen modeontwerpers-commercieel modecircuit.

De stellingen waren bewust scherp geformuleerd en vonden eveneens hun
oorsprong in het verkennend onderzoek.
3. beoordeling van ondernemings- en ontwikkelingsklimaat (indicatoren
gebaseerd op clustertheorieën en de rol van samenwerking binnen clusters).
Gevraagd werd naar een oordeel (op een 11-punts schaal van -5 tot +5) over
•

vertrouwen tussen bedrijven

•

aanwezigheid van voorbeeldbedrijven

•

collectieve vraagstukken worden herkend

•

collectieve vraagstukken kunnen worden aangepakt.

De vraagstukken en stellingen werden geformuleerd op basis van het
verkennend onderzoek en input vanuit de begeleidingscommissie.
Aan een aantal geïnterviewden is de enquête niet voorgelegd, waardoor het
aantal enquêtes (17) lager uitkomt dan het aantal geïnterviewden.
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5.2. Financiering grootste knelpunt

Een meerderheid geeft aan dat de moeizame financiering het meest urgente
vraagstuk is. Dit raakt direct aan de start- en expansiemogelijkheden van het
bedrijf. De partijen die een hoge prioriteit toekennen aan het
financieringsvraagstuk, zijn gelijkelijk verdeeld over ontwerpers en
commerciële partijen.
“Vreemd vermogen is niet aan te trekken: tegenover 50% vreemd vermogen moet
50% eigen vermogen staan. Banken zijn daarin extreem behoudend. Je kunt zodoende
niet voor jezelf beginnen. Horeca en textiel of mode staan op de zwarte lijst van
banken. En dat terwijl je in deze branche niet klein kunt beginnen: je moet
omvangrijke series bestellen om schaalvoordelen in de productie te behalen, je moet
een verkoopapparaat hebben.”
Als tweede vraagstuk komt naar voren de aansluiting tussen
modeontwerpers en het commerciële modecircuit. Hier zien we dat meer
handelsbedrijven dan ontwerpers deze situatie als problematisch ervaren.
Kennelijk bestaat er wel de behoefte aan meer contact en samenwerking met
ontwerpers maar komt die niet tot stand.
“Er moet nauwer contact komen met opleidingen. Wij bieden vaak stageplaatsen
maar dat is slechts één middel. Ik zou graag een uurtje marketing op de
kunstacademies geven. We missen als industrie een goed scoutingsysteem. Dat moet
niet pas bij de eindexamenshows komen maar liefst al eerder. Laat studenten
boeken, schetsen, tekeningen presenteren. Laat ze shows geven op beurzen. Ik heb
een tekort aan echte, bruikbare creativiteit.”
Een beperkte thuismarkt en beperkte productiemogelijkheden krijgen een
lagere prioriteit. Markten worden al snel uitgebreid naar het buitenland,
productiemogelijkheden blijken zowel in binnen- als buitenland beschikbaar.
En hoewel de versnippering in de modebranche wel door een zeer ruime
meerderheid wordt herkend, wordt deze slechts door een enkeling als een
(zeer) belangrijk vraagstuk neergezet. De overige vraagstukken waar de
sector mee worstelt, worden als aanzienlijk belangrijker beschouwd.
Deze uitkomst geeft aan dat er nog grote vraagstukken liggen die direct raken
aan de individuele bedrijfsvoering van zowel zelfstandige ontwerpers als
handelsbedrijven. Pas wanneer daarin is voorzien, lijkt er aandacht voor
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collectieve vraagstukken, uitwisseling en het aangaan van
samenwerkingsverbanden. Toch sluit het een het ander niet uit: zaken als
borgstellingen bij financiering, gemakkelijker toegang tot starterskredieten
en contact tussen handelsbedrijven en ontwerpers zijn ook collectief te
regelen. Uitwisseling van ideeën en het überhaupt bespreken van knelpunten
in de bedrijfsvoering in een breder verband kunnen tot oplossingen leiden.
Maar dat is alleen mogelijk wanneer men elkaar vertrouwt en vraagstukken
op tafel durft te leggen.
5.3. Ontwerpers zoeken de markt

Nederland is wel degelijk toe aan vernieuwend modedesign: er moet een
markt zijn naast Hennes & Mauritz. Dat meent althans het overgrote deel van
de respondenten (78%). Er is dus een markt voor jonge ontwerpers, zij het dat
die in Nederland klein is en een niche blijft.
“Er bestaat een essentieel onderscheid tussen designmerken zoals X’as en Marlies
Dekkers en marketingmerken zoals Mexx of Boss. De laatste categorie zit veel
commerciëler in elkaar: het draait om omzet. De markt voor designmerken is niet
groot. Wil je je markt vergroten, dan moet je naar de gemiddelde smaak toe. Bij
designmerken kun je met marketing juist een merk kapot maken.”
Maar de ontwerpers bereiken de markt kennelijk niet. Unaniem is men in het
standpunt dat ontwerpers te weinig commerciële kennis hebben om een
eigen label in de markt te zetten. Een aantal respondenten meent dat er wel
voldoende commerciële mogelijkheden zijn, maar het overgrote deel (83%) is
toch van mening dat die mogelijkheden ontbreken. Daarbij wordt vooral
gedacht aan winkels waar jonge ontwerpers hun kleding kunnen verkopen;
maar ook zouden bestaande winkels meer aandacht mogen besteden aan
jong Nederlands modetalent. Hier treedt het dilemma van de creatieve
industrie aan het licht: om echt naam te maken, heeft een ontwerper volume
nodig (verkoop in verschillende filialen) maar deze kan dat meestal niet zelf
(tenzij met hulp van een private investor) bekostigen. Samenwerking met
retailbedrijven (private labels), kop-staartbedrijven dan wel producenten
(eigen merken) is dus nodig. Aangegeven wordt dat handelsbedrijven zich
ook kunnen onderscheiden door meer nadruk te leggen op design, het kan
worden aangewend als "competitive advantage".
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5.4. Confrontatie met de markt: netwerken en creatief ondernemen

Jonge modeontwerpers betreden de markt zonder ondernemersvaardigheden
en zonder inzicht in de structuur van de sector. Behalve bij de Kamers van
Koophandel hebben ze nauwelijks idee waar ze terecht kunnen met vragen
over het opzetten van hun business - gesteld dat ze in die vraagstukken zijn
geïnteresseerd. Of zoals een van de respondenten - uit de industrie - het
formuleerde: “Ze zijn afgestudeerd en worden opgevreten door de leeuwen.”
Hoe opereren ze?
Veel jonge ontwerpers vallen bij de opbouw van hun business terug op een
netwerk dat zij via hun opleiding en stages hebben opgebouwd. Dat zijn de
mensen die ze vertrouwen. Maar al vrij snel splitst de brede groep jonge
ontwerpers zich uit in subculturen: een groep met ondernemersinstinct die
bereid is zich snel in de mode-industrie in te werken, een groep die blijft
hangen aan de docenten uit het gesubsidieerde circuit van de
kunstenopleiding, een groep die afstand houdt tot de industrie en zijn
autonome pad kiest. Maar niet alleen de eigen positie ten opzichte van de
industrie zorgt voor een segmentatie. Inherent aan de mode is de
segmentatie van het product zelf: de doelgroep waarvoor men werkt en de
stijl die daarmee samenhangt. Ook dat leidt tot een scheiding, ditmaal tussen
bijvoorbeeld de couture-ontwerpers en de streetwear-ontwerpers.
Subculturen en netwerken kunnen gesloten optreden en potentiële
deelnemers uitsluiten.
“Er bestaan verschillende scenes: van commerciële glamour tot kunst en alles
daartussen. Je sluit aan bij de groep waar jij je het meest thuis voelt. Dat is niet
altijd de groep die de meeste steun krijgt op financieel en organisatorisch vlak, of de
groep die de meeste aandacht in de pers krijgt - zoals de ontwerpers van Dutch
Fashion Foundation. Als je ervoor kiest om niet tot zo’n groep te behoren, of als je
niet wordt toegelaten, moet je harder werken om naamsbekendheid op te bouwen.”
Jonge ontwerpers timmeren aan de weg en ontdekken de hobbels.
Meedraaien in het internationale circuit met internationale shows met
tientallen verschillende stukken betekent een hoog productieniveau. De
halfjaarlijkse collecties kosten alleen al minimaal 10.000 euro aan materiaal:
waar komt de financiering vandaan?
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“De productie van de eerste collecties deden we zelf om het zo goedkoop mogelijk te
houden. Later hebben we delen van de productie uitbesteed aan ateliers in de buurt
van Amsterdam. Adressen haalden we simpelweg uit de Gouden Gids. We wilden
wel ateliers in Amsterdam hebben - dat maakt het overleg gemakkelijker. Bij je
eerste shows en presentaties spreek je je netwerk aan om op basis van
vriendendienst onderdelen te verzorgen: de een doet het haar, de ander de visagie,
weer een ander kan een aantal modellen regelen, of de muziek, of de belichting. Op
die manier kun je de kosten nog beperkt houden, ook al moet je voor een eenvoudige
show nog steeds rekenen op een bedrag van 20.000 tot 25.00 euro. Maar op die
vriendendienst kun je niet eeuwig blijven teren. Er komt een omslagpunt dat ook zij
geld willen zien, zeker als jouw naam wat bekender begint te worden.”
Maar zelfs zonder halfjaarlijkse shows voor een eigen label is het moeilijk om
het hoofd boven water te houden. Op dat punt lijken wegen van ontwerpers
zich te scheiden. Een aantal vraagt een werkbeurs, presentatiesubsidie of
startstipendium aan, en accepteert de voorwaarden die zijn verbonden aan
deze financieringsvormen. Sommigen vragen zo’n financiering aan en
worden afgewezen. Anderen vragen een uitkering aan via de Wet
inkomensvoorziening Kunstenaars, waardoor ze een basisinkomen hebben
en daarnaast een praktijk kunnen opbouwen. Ondernemende ontwerpers
wijzen een beroep op het subsidiecircuit principieel af. De laatste twee
groepen blijken in de praktijk het meest inventief als het gaat om het
aanboren van alternatieve financieringsbronnen, hetzij noodgedwongen
hetzij als keuze.
“Subsidies zijn soms geschikt om een start mogelijk te maken maar ze kunnen
mensen ook lui maken. We hebben er altijd naast gewerkt omdat we geen subsidies
wilden. Dat deden we echt voor het geld. We werkten freelance voor verschillende
merken, waaronder private labels. Maar we hadden ook een tijdlang een parttime
baan. En hoewel we het voor het geld deden, waren die werkzaamheden heel
leerzaam. Je ziet echt niveaus in de confectie. Veel ontwerpers blijven aan docenten
hangen en komen zo in het subsidiecircuit terecht.”
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“Modevormgevers worden, ook internationaal, gepresenteerd als paradepaardjes.
Dat leidt tot buzz in de media, maar de ondergrond, de zakelijke basis ontbreekt. Het
is geen duurzaam economisch succes maar een kortstondig evenement. Het gaat om
presentatie en momentums, niet om continuering. (...) Het is essentieel dat
kunstfondsen niet de hoofdmoot van je inkomen gaan vormen. Daardoor wordt je
minder ondernemend.”
Starterskredieten zijn voor ontwerpers moeilijk te krijgen. Niet alleen
ontbreekt meestal onderpand, maar ook zijn maar weinig ontwerpers in staat
om voor een financier een realistisch en winstgevend perspectief te
schetsen. Het zijn de ontwerpers met werkervaring, ondernemerstalent en
zakelijk inzicht die erin slagen om een bankdirecteur of private investor te
overtuigen van de haalbaarheid van hun ondernemingsplan.
“We zijn indertijd begonnen met het geld van een startstipendium. Dat hebben we
als onderpand ingezet om een lening te krijgen bij de plaatselijke bank. Die aanvraag
werd toen afgewezen maar de bankdirecteur stelde zich hoofdelijk garant voor de
lening. Uiteindelijk moesten we het stipendium weer terugbetalen omdat het zo goed
met ons bedrijf ging. Van subsidies gaat een verkeerde impuls uit, en bovendien
creëer je een verstikkend milieu. Een ondernemende ontwerper heeft meer aan
coaching, boekhoudkundige adviezen of inzicht in hoe banken werken en beoordelen.”
Bij gebrek aan centrale structuur ontstaan persoonlijke netwerken zodoende
vanuit (i) een persoonlijke opvatting over hoe de ontwerppraktijk tot stand
moet komen en (ii) bestaande contacten. Al die tijd gaat het nog steeds om
een ontwerppraktijk in opbouw. Door middel van shows en
tentoonstellingen, maar ook door middel van freelance opdrachten en free
publicity in de media bouwen ontwerpers aan naamsbekendheid. Nu is de
duidelijke segmentatie tussen ontwerpers zichtbaar, een segmentatie die
haar oorsprong vindt in de gekozen strategie en het bijbehorende netwerk.
Segment I: subsidie-oriëntatie
Wie afhankelijk is van subsidies, realiseert shows en tentoonstellingen en
beweegt zich in het bijbehorende netwerk van toetsingscommissies,
curatoren en galeriehouders. De grootste subsidie-instellingen zijn de
Mondriaan Stichting en het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving Bouwkunst,
beide gevestigd in Amsterdam. Om in dit netwerk te participeren, is vestiging
van de ontwerper in de nabijheid van deze instellingen praktisch: vanuit de
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transactiekostentheorie geredeneerd bespaart het kosten voor contact,
contract en controle. Dit netwerk wordt omschreven als gesloten. Voor de
operationalisering van shows en tentoonstellingen wordt ook een beroep
gedaan op het netwerk. Het betreft vaak voortgezette contacten uit de
opleidingsperiode.
Segment II: ondernemingsoriëntatie
Een ander netwerk bouwt de ondernemer die bewust kiest voor een eigen,
ongesubsidieerde praktijk. Het gesubsidieerde circuit kan geen antwoord
geven op zijn vragen over strategie, branding, marketing,
internationalisering, financiering, logistiek, export, personeel, betalings- en
leveringsvoorwaarden. De innovatiebehoefte is hier groter dan in een
‘gesubsidieerde’ praktijk en het wekt dan ook geen verbazing dat advies
wordt ingeroepen van buiten de modesector en zelfs van buiten Nederland.
Contacten worden gelegd met modehandelsbedrijven en met industrie voor
potentiële opdrachten, hetzij als ontwerper, hetzij als stylist. Hier ontstaan
nieuwe combinaties van ondernemerschap en ambacht.
Segment III: creatieve combinaties
Dan is er een groep ontwerpers die binnen de eigen brede kring van
creatieven zelf nieuwe combinaties zoekt en creëert: totaalconcepten met
muziek, poëzie, grafische vormgeving, kleding, modeaccessoires, interieur,
haar en make-up. Voor hen is het creëren van een netwerk met
gelijkgestemden van belang, en de aanwezigheid van een creatieve
‘onderstroom’ die zich manifesteert in clubs, magazines en feesten of andere
evenementen. Hierbinnen zijn verschillende subculturen waarneembaar.
Segment IV: consumentenoriëntatie
Tenslotte is er een groep ontwerpers die primair is gericht op verkoop aan
consumenten. Hun eigen stijl of handschrift spreekt een zeer koopkrachtig
publiek aan en zo bouwen ze langzaam een klantenkring en
naamsbekendheid op. Hun coutureontwerpen worden gefotografeerd op rode
lopers, of worden geleend door stylisten van tv-programma’s of publieke
persoonlijkheden. Een netwerk in de wereld van persoonlijke stylisten draagt
bij aan een grotere exposure. In deze groep bevinden zich ook de ontwerpers
die geen couture produceren, zich niet scharen onder de ‘high culture’ van de
gesubsidieerde vormgeving maar wel gericht op zoek zijn naar
verkooppunten.
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Tussen de beschreven segmenten bestaan overgangsgebieden en veel
ontwerpers zijn niet naadloos in te passen: ze hebben bijvoorbeeld een sterke
consumentenoriëntatie maar gebruiken subsidies en exposities om
naamsbekendheid op te bouwen. Maar de indeling is wel behulpzaam om het
functioneren van de netwerken op verschillende niveaus te begrijpen.
Tussen de ontwerpers uit verschillende segmenten bestaat weinig
uitwisseling: men opereert op een verschillende manier en heeft weinig
boodschap aan de best practices in een ander segment. Ook rijst uit
gesprekken het beeld op dat naarmate de eigen kennis en informatie
strategischer wordt (goede productieateliers, betrouwbare zakelijke partners,
potentiële projecten), men die voor zich houdt. Daardoor creëert men
concurrentievoordeel. Men concurreert op basis van het netwerk en de
contacten en schermt deze dan ook af.
5.5. Samenwerking: ook handelsbedrijven hebben er moeite mee

Horizontale samenwerking (tussen partijen in dezelfde fase van de
waardeketen) is zeldzaam en komt eigenlijk alleen voor in de detailhandel
(inkoopcombinaties). Verticale samenwerking komt frequenter voor, zowel
bij ontwerpers als bij handelsbedrijven. Handelsbedrijven proberen zo sneller
op de consumentenvoorkeuren (afgemeten aan de omzetsnelheid van
kledingstukken) te kunnen reageren. Ontwerpers en sommige
handelsbedrijven produceren hun collecties in nauwe samenspraak met
confectieateliers om de kwaliteit te handhaven. Geografische nabijheid (een
straal van 100 km rond de vestigingsplaats wordt acceptabel geacht) is dan
een pré, maar geen keiharde voorwaarde; als productie in het buitenland is
gevestigd, is ook daar sprake van intensieve co-productie.
De meeste productie vindt niet in Nederland plaats; België is een populaire
productiebestemming. Daarvoor worden de volgende redenen genoemd:
•

de loonkosten van Nederlandse ateliers liggen hoger dan van Belgische
ateliers (€ 14,14 in Nederland vs € 12,66 in België. Bron: Eurostat);

•

de technische kennis van Nederlandse ateliers is te beperkt;

•

de beschikbare capaciteit in Nederland wordt opgekocht door grote
Nederlandse modehandelsbedrijven voor de productie van
monstercollecties. De kleine ontwerpers die in Nederland willen laten
produceren, concurreren met de grote handelshuizen om de schaarse
productiecapaciteit en verliezen die concurrentieslag omdat ze de hoge
prijzen niet kunnen betalen.
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Nederlandse modehandelsbedrijven concurreren voornamelijk op prijs en
efficiency. Met het aantrekken van ontwerpers neemt men risico’s, vindt
men:
•

de bedrijfsstructuur is over het algemeen niet ingericht op de
inschakeling van een externe ontwerper: begeleiding vereist extra tijd en
aandacht van het management, interne styling- en ontwerpteams
kunnen zich bedreigd voelen;

•

designerseries zijn kleiner dan basic collecties waardoor schaalvoordelen
in de productie onvoldoende kunnen worden benut;

•

men vreest verlies van bestaande doelgroepen terwijl nieuwe
doelgroepen zich onvoldoende aangesproken voelen;

•

het aandeel van designercollecties in de omzet is in vergelijking met de
basiscollecties zeer gering; showcollecties genereren op de winkelvloer
geen omzet.

“Je kunt je doelgroep wel willen uitbreiden met de introductie van een designers’
collectie maar de vraag is of je dat onder je bestaande merknaam moet doen. Er
zitten afbreukrisico’s aan: je bestaande klanten herkennen misschien de collectie niet
en begrijpen het ook niet en vertrekken, terwijl misschien ook de nieuwe doelgroep
wegblijft. Bovendien moet je er rekening mee houden dat het middensegment in
Nederland groot is: die klanten zijn niet geïnteresseerd om in mode voorop te lopen.”
De samenwerkingen die tot stand zijn gekomen, hebben een experimenteel
karakter en worden vooralsnog niet beschouwd als een duurzame strategie.
Een uitzondering hierop vormen merken die design en meer experimentele
vormen als onderscheidende strategie hanteren (X’as, Gsus).
Samenwerking met Nederlandse ontwerpers wordt bemoeilijkt door de
gebrekkige relaties tussen onderwijs en bedrijfsleven:
•

het onderwijs is weinig praktijkgericht; met name het kunstenonderwijs
levert wel creatieve maar weinig coöperatieve ontwerpers af;

•

modehandelsbedrijven hebben behoefte aan creatief talent maar hebben
onvoldoende zicht op en toegang tot de ontwerpers in opleiding.

5.6. Interactie tussen creatie en commercie: een heel dun lijntje

Algemeen kan worden gesteld dat er slechts in zeer beperkte mate sprake is
van interactie en samenwerking tussen Nederlandse modeontwerpers en
Nederlandse modehandelsbedrijven. Dat geldt ook voor het Amsterdamse
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cluster, ondanks de hoge concentratie van verwante bedrijven. Door de
sterke segmentatie tussen ontwerpers is er maar een beperkt deel van de
modeontwerpers dat ook daadwerkelijk de noodzaak ervaart om de brug te
slaan naar de handelsbedrijven (business-to-business). Een ander deel van de
ontwerpers wil op eigen kracht en onder eigen naam de brug slaan naar de
consument (business-to-consumer). Twee andere segmenten, de
subsidiegeoriënteerde en de creatief-georiënteerde, bewegen zich in de
richting van handelsbedrijven noch van de consument.
Handelsbedrijven ervaren de gebrekkige relatie tussen ontwerpers en
handelsbedrijven als een groter probleem dan ontwerpers. Hierop, en op de
behoefte van ontwerpers om de consument rechtstreeks te bereiken, zijn
vanuit de markt initiatieven genomen:
•

matchmakers zoals wervings- en selectiebureaus, stylingconsultants en
managementbureaus (koppelen ontwerper-industrie/handel);

•

verkoopkanalen voor jonge ontwerpers (koppelen ontwerperconsument);

•

beurzen zoals Modefabriek en District (koppelen ontwerperhandelsbedrijven, bedienen ieder een apart segment).

Platforms zoals een Amsterdam International Fashion Week hebben de
ambitie om meerdere relaties tot stand te brengen:
•

ontwerper-ontwerper;

•

ontwerper-kennisinstellingen;

•

ontwerper-industrie/handel.

Daarmee zou een belangrijk deel van het potentiële netwerk met elkaar in
contact worden gebracht. Zo zou een basis kunnen ontstaan voor
vernieuwing van het Amsterdamse modecluster van binnenuit. Opleidingen
(Amsterdam Fashion Instituut, Fashion Institute Arnhem, Artemis en
Rietveldacademie) werken momenteel niet samen.
In vrijwel alle gesprekken werd verwezen naar de Robijn Fashion Award, die
ook jonge ontwerpers en opleidingen in contact bracht met handelsbedrijven
en die zin ook een belangrijke platformfunctie vervulde. Het
wasmiddelenmerk besloot echter in 2004 definitief met de prijs te stoppen,
omdat de vertaling van de prijswinnende naar een commerciële collectie
steeds moeilijker werd. Robijn beschouwde de Fashion Award ook primair als
een marketinginstrument en niet als platform voor de sector.
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5.7. Samenwerking binnen de sector en binnen het cluster Amsterdam

Tijdens de gesprekken is ingegaan op een aantal sleutelfactoren die vanuit
de theorie geredeneerd relevant zijn voor netwerkvorming binnen het cluster
Amsterdam en binnen de sector als geheel, zoals vertrouwen, collectieve
actieproblemen (onderkenning ervan en oplossingen ervoor) en de rol van
intermediaire organisaties. Hier doemt een groot aantal knelpunten op:
1. sterke segmentatie
De modesector vertoont een uiterst gedifferentieerd beeld, zoals hiervoor is
geschetst. De ontwerpers vallen uiteen in verschillende segmenten met ieder
hun eigen relevante netwerken. Daartussen vindt weinig communicatie
plaats. Bovendien hecht een groep ontwerpers nauwelijks waarde aan het
leggen van relaties met verwante sectoren in de bedrijfstak.
Maar ook de grote groep modehandelsbedrijven is uiterst divers: grote
bedrijven met een breed merkenportfolio en een geëquipeerd management,
kleine bedrijven met één of twee merken. Bedrijven die
consumentenvoorkeuren snel signaleren en vertalen, en andere die die
antenne en flexibiliteit ontberen. Bedrijven die zoeken: naar de goede
aansluiting met hun klantengroep, naar de strategie die bij het bedrijf past.
Slechts een paar bedrijven richten zich op designmerken, de overige moeten
het hebben van omzetvolume.
Deze differentiatie maakt het moeilijk om een collectieve acties en een
gemeenschappelijke aanpak te formuleren. De versnippering in de sector
wordt wel onderkend door een meerderheid van de ondervraagden, maar
wordt tevens door een meerderheid gekwalificeerd als het minst belangrijke
vraagstuk. Sterker: het wordt nagenoeg beschouwd als een gegeven:
“De confectie-industrie is versnipperd, dat is inherent aan de bedrijfstak. Er zijn nu
eenmaal heel veel spelers, er is een sterke segmentatie naar product en doelgroep,
Een gebrek aan samenwerking is niet onlogisch. Collectiviteit creëren is moeilijk
maar toegegeven: menig project is daar ook op stukgelopen. Maar een
gemeenschappelijke visie is moeilijk tot stand te brengen in een sector met
uiteenlopende belangen en uiteenlopende strategieën.”
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2. gebrekkig vertrouwen
Gevraagd naar een oordeel over de mate waarin bedrijven elkaar in de sector
vertrouwen, wordt hiervoor gemiddeld een -2,4 gegeven1. Lage scores (-5)
worden gegeven door respondenten uit zowel het creatieve als uit
commerciële deelcluster. Beginnende ontwerpers zoeken steun en
aanknopingspunten voor productie binnen het eigen vertrouwde netwerk.
Naarmate het bedrijf groeit, worden informatie en bedrijfsrelaties (met
bijvoorbeeld financiers en toeleveranciers zoals productieateliers en
ontwerpers) aspecten waarop concurrentievoordeel kan worden behaald.
Deze worden dan ook afgeschermd.
Dit wordt nog eens versterkt doordat de drempel voor toetreding tot de
sector laag is en iedereen zich ontwerper, atelier of financier kan noemen.
Het vinden van betrouwbare partners waarmee een duurzame relatie kan
worden opgebouwd - en een duurzame relatie is nodig omdat het opbouwen
van naamsbekendheid door middel van een kwalitatief goede collectie een
lange adem vergt - wordt omschreven als moeizaam.
“De mode zit vol met cowboys, mensen die niet te vertrouwen zijn. Dat zijn ateliers,
producenten, financiers. Financiers willen snel rendement. Producenten willen
goedkoop gebruik maken van je creatieve input. Ateliers willen omzet maar leveren
niet de kwaliteit die jij wilt. Mensen worden snel aangetrokken door de glamour
waarmee de modesector wordt geassocieerd. (...) Het gebruik van elkaars informatie
over betrouwbare partners gebeurt sporadisch. Er wordt op een kinderlijke manier
geconcurreerd: je deelt zo min mogelijk informatie.”
3. wederzijdse beeldvorming
Tussen het creatieve en het commerciële deelcluster bestaan wederzijds
nogal wat negatieve beelden. Creatieven kijken neer op de commerciële
sector, stellen zich niet coöperatief op, verliezen zich in onuitvoerbare en
onverkoopbare ontwerpen.
“Dat ze worden opgeleid als autonoom kunstenaar is juist het probleem. Ze hebben
verstand van kleuren, van driedimensionaal ontwerpen. Maar je moet verkoop en
ontwerp op elkaar afstemmen. Je zult van je troon moeten komen. Wat is vrijheid,
wat is autonomie, hoe heilig is dat? Een aantal vormgevers is inderdaad zelf heel

1

Respondenten is gevraagd om de mate van vertrouwen tussen bedrijven te beoordelen op een
11-punts schaal (-5 tot +5).
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succesvol: dat heeft te maken met timing en persoonlijke vaardigheden. Creatieven
kunnen maar moeilijk hun verhaal onder woorden brengen.”
Een andere respondent geeft aan dat creatieven zich niet beknot hoeven te
voelen:
“Commerciële bedrijven hebben creativiteit nodig. Een aantal merken bewijst dat
ook.”
Commerciëlen zijn geldwolven zonder hart voor creativiteit, voor wie design
geen waarde heeft. Deze beelden leven breed, en worden in stand gehouden
door het gebrek aan samenwerking, uitwisseling en communicatie.
“Als je als ontwerper je naam verkoopt aan een producent of handelsbedrijf, verkoop
je ook heel je merk, inclusief alle producten die daarna nog ontstaan, zoals - ik noem
maar wat - schoenen.”
Tegelijkertijd bestaat in delen van de commerciële modebranche veel
waardering voor de artistieke kwaliteit van verschillende ontwerpers. Men
ziet de ‘talent drain’, het vertrek van modetalent naar buitenlandse
modehuizen en betreurt dat zeer. Maar willen Nederlandse ontwerpers
aansluiting vinden bij Nederlandse modebedrijven, dan vraagt men ook om
meer realiteitszin ten aanzien van de positie van modeontwerp en
ontwerpers. Anderzijds zijn er zelfstandig ontwerpers die wel de consument
willen bereiken, maar dat op hun eigen voorwaarden willen doen. Voor de
verkoopbaarheid worden aan het ontwerp enige concessies gedaan maar een
gemakkelijk verkoopsucces is geen streven.
Verschillende respondenten geven aan dat de kloof tussen creatieven en
commerciëlen al op de opleidingen begint: de inbedding van
ontwerpopleidingen in het kunstonderwijs zorgt voor een docentencorps dat
veelal afkomstig is uit het kunstencircuit en niet uit de beroepspraktijk van
de mode. Ontwerpers die zelf doceren, vervlechten hun ondernemerservaring
wel in hun colleges.
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4. organisaties en platforms
De verschillende deelclusters kennen ieder hun eigen belangenorganisaties
en platforms. Daarbinnen zijn eigen speerpunten geformuleerd. Zo focust
een organisatie als Modint (die met name handelsbedrijven en producenten
vertegenwoordigt) zich op versterking van de rol van ICT in het meer
vraaggestuurd maken van de sector: ICT maakt realtime point-of-saleinformatie mogelijk naar handelsbedrijf en producent, die daarop kunnen
reageren. Ketenintegratie is eveneens, met bedrijven als Inditex als lichtend
voorbeeld, een belangrijk thema. De hoge organisatiegraad in deze deelsector
heeft er mede toe geleid dat gemeenschappelijke vraagstukken uitgebreid in
kaart zijn gebracht.
De creatieve sector is, inherent aan de sector (Banks et al. 2000), nauwelijks
georganiseerd. Organisatie en structuur staan haaks op het principe van
kunst als ongebonden stroming. Afgezien van de fundamentele discussie of
modevormgeving kunst is - die discussie wordt in dit rapport niet gevoerd worden veel fashion designers wel opgeleid in de geest van de vrije kunst
aangezien hun opleidingen verankerd zijn in het kunstenonderwijs.
McRobbie (McRobbie 1998) betoogt in haar studie dat de modeopleidingen
deze verankering niet gemakkelijk zullen loslaten omdat ze juist
decennialang hebben gevochten voor erkenning als een volwaardige
kunstdiscipline.
Een aantal respondenten betreurt de organisatorische versnippering van de
modebranche en wijst dit als oorzaak aan dat er geen gemeenschappelijke
visie op bijvoorbeeld het bij elkaar brengen van creatief en commercieel
modetalent is geformuleerd. Dat zou talent drain naar het buitenland kunnen
voorkomen.
“Er ontbreekt een gezamenlijke visie op modetalent. Willen we die behouden voor de
Nederlandse modesector, of leggen we ons neer bij de uitstroom naar Milaan of New
York?”
Tegelijkertijd bestaan er weinig aanknopingspunten dat de bestaande
belangenorganisaties in de modesector deze rol op zich kunnen nemen.
Belangenorganisaties in de culturele sfeer worden teveel geassocieerd met
subsidies en te weinig met ondernemerschap.
“Er bestaan vele organisaties met even zovele plannetjes. En de vraag is of ze
daarbij oog hebben voor de belangen van ontwerpers.”
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Modint heeft wel aangegeven de organisatie te willen openstellen voor
dienstverlening aan modevormgevers, maar geen coördinerende rol te willen
vervullen in het leggen van relaties tussen creatief en commercieel
deelcluster.
5. profilering van mode en fashion design
De versnippering komt eveneens tot uiting in de vele mode-evenementen die
worden georganiseerd door opleidingen, handelsbedrijven, uitgeverijen,
beursorganisaties, business centers enz. Overheden spelen hierin, met de
groeiende aandacht voor de rol van creatieve bedrijvigheid, in toenemende
mate een rol via bijvoorbeeld subsidies. Alle respondenten reageren hier met
zorg op. Afstemming tussen de Nederlandse evenementen (data,
doelstellingen, doelgroepen, modesegmenten) en met internationale
evenementen (data, profilering), verbetering van de kwaliteit van de
evenementen en meer diepgang worden een voorwaarde genoemd om
serieus te worden genomen als Nederlandse modesector. Tegelijkertijd
vraagt men om enig realisme in de profilering van Amsterdam als
modehoofdstad.
“Het is belachelijk dat in Nederland zich nu met twee steden gaan profileren met
mode: Amsterdam met de Fashion Week en Arnhem met de Biënnale. Klanten van
mij zijn naar de Amsterdam International Fashion Week geweest: de profilering als
new luxury-beurs kwam wat hun betreft niet overeen met de gewekte
verwachtingen. Het betrof feitelijk een hoog gepositioneerd jeanssegment. De
Biënnale is een zeepbel - het wachten is totdat ‘ie uit elkaar spat. Er zijn maar vijf
modesteden: Parijs, Milaan, New York, Londen en Tokyo.”
“Men probeert al vijftig jaar Amsterdam als modestad te positioneren. Maar het
blijft klein gedacht. De Westergasfabriek is een prachtige locatie en kan twee weken
per jaar het modegezicht van Nederland zijn. Nu zit alleen Alexander van Slobbe er.
En dan de rest: de kwaliteit van Nederlandse ontwerpers is niet overdonderend, de
organisatie is gebrekkig. Het is allemaal zo halfslachtig. Nederland moet zich
realiseren dat ze maar heel gemiddeld is - zelfs al trekken we nu kopers en klanten
uit New York.”
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5.8. Ontbrekende schakels

Respondenten noemen fashion design een nog zeer jonge bedrijfstak die zelf
nog volledig moet worden vormgegeven. Toch is er geen unanieme roep om
meer organisaties, meer subsidies en meer ondersteuning. Met name
ondernemende ontwerpers wijzen erop dat juist het ontbreken van een vaste
structuur de ruimte biedt voor creativiteit in ondernemerschap zelf. Wel
bestaat het risico dat het ondernemen zoveel tijd in beslag neemt dat er geen
ruimte meer is voor het ontwerpvak zelf.
Uit de gesprekken zijn vier belangrijke ontbrekende schakels te destilleren
om ondernemerschap in het modeontwerp meer ruimte te geven:
1.

een betere voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap tijdens de
opleiding;

2.

een grotere zichtbaarheid van Nederlands modedesign in de pers en in
detailhandel;

3.

een onafhankelijk kennisknooppunt voor strategische en praktische
adviezen;

4.

een platform voor uitwisseling tussen ontwerp, commercie en
kennisinstellingen.

5.9.

Paradoxen van de sector

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren van een de modebranche als
een zeer complexe bedrijfstak en met twee lastige paradoxen:
I. de paradox van kortetermijnoperationalisering en langetermijnstrategie
Door verschillende respondenten is opgemerkt dat de mate van
professionaliteit op het vlak van management en strategie in de
modebranche zeer uiteenloopt en over het algemeen als laag wordt
beschouwd. Dat heeft zijn weerslag op de mate waarin
langetermijnstrategieën worden vormgegeven en vastgehouden. En dat
bepaalt onder meer de mate waarin bijvoorbeeld financieringen worden
verstrekt en consumentengroepen, die hun zekerheden onder meer ontlenen
aan de consistentie van een merk (Jacobs 2004), worden gebonden.
Tevens vraagt de complexe logistiek, de onvoorspelbare en spreekwoordelijk
grillige consument en de moeizame financiering een professioneel
managementteam dat van veel markten thuis is. De meeste modebedrijven,
of het nu ontwerpers zijn of handelsbedrijven, ontberen dat.
Modehandelsbedrijven die succesvol opereren, kiezen bewust voor een
interne driehoek sales - styling - productie die het hart vormt van de
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onderneming. Zij moeten in gezamenlijkheid het juiste product op het juiste
moment bij de juiste doelgroep zien te krijgen. De aandacht die het inspelen
op de snel wisselende consumentenvoorkeuren (door middel van nieuwe
ontwerpen en indien nodig aanpassing van logistiek en organisatie) vraagt,
kan ten koste gaan van strategische vraagstukken over merkenportfolio,
doelgroepen en positionering van de afzonderlijke merken.
Ook ontwerpers worstelen met dit vraagstuk. Hun collectie vraagt aandacht
(schetsen, productie, marketing en verkoop) maar ze moeten zich ook
bezighouden met financiering, internationalisering en strategische
samenwerking. Zeker ontwerpers die solistisch opereren, houden die opgave
niet vol. Ontwerpers die dit wel volhouden en succesvol zijn, opereren
vrijwel altijd met een zaken- en/of creatief partner.
II. de paradox van stabiliteit en vernieuwing
Merken zijn door hun profiel ankers voor consumenten. Enerzijds moeten
collecties permanent worden aangepast aan nieuwe consumentenwensen (of
dat nu een actueel modebeeld betreft of een nieuwe basisstijl), anderzijds
willen merken hun bestaande doelgroepen niet afschrikken met al te
innovatieve modellen, dessins en materialen.
Verschillende handelsbedrijven gaven tijdens de interviews aan een rol voor
zichzelf te zien weggelegd in de toepassing van meer design in hun
collecties. De drive kwam zowel voort uit een gevoel van
verantwoordelijkheid naar Nederlandse modeontwerp als uit een
strategische overweging tot verbreding, verdieping of herpositionering van
eigen merk(en)aanbod. Even zo vaak werden echter ook praktische bezwaren
verwoord:
•

begeleiding van externe high fashion designers legt beslag op
management en organisatie;

•

omzet per m2 winkelvloeroppervlak moet worden geoptimaliseerd;

•

bestaande doelgroepen zijn daar niet aan toe;

•

niet zeker is of er nieuwe doelgroepen worden aangetrokken;

•

merk is niet geschikt voor innovatieve uitwerking; er zou een nieuw
merk naast of onder moeten worden gepositioneerd;

•
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Zoals eerder gemeld, zijn de Nederlandse voorbeelden schaars. In het
buitenland echter investeren zowel retailketens als producenten in
samenwerking met ontwerpers:
* België: confectiebedrijven binden ontwerpers aan zich. Producenten
investeren en hebben de rechten van het merk, ontwerpers brengen onder
eigen naam collecties uit.
* UK: retailketen TopShop brengt speciale collecties op de markt die zijn
ontworpen door opkomende Britse ontwerpers zoals Sophia Kokosalaki of
Markus Lupfer. Deze collecties zijn in een zeer beperkt aantal filialen
verkrijgbaar. Ook ketens als Debenhams of warenhuis Harrods trekken
ontwerpers aan voor bijzondere collecties (DTI/BFC 2003). Hierbij wordt
echter aangetekend dat deze meer een PR-doel dienen dan een bijdrage
leveren aan de omzet.
* Zweden: retailketen Hennes & Mauritz laat ontwerper Karl Lagerfeld een
aantal avondkledingstukken ontwerpen. De collectie wordt in een beperkte
oplage in een beperkt aantal filialen verkocht en is een groot commercieel
succes. Inmiddels is ontwerper Stella McCartney (wier merk onderdeel is van
de Gucci Groep) aangezocht voor een nieuwe designercollectie.
* Frankrijk: postorderbedrijf La Redoute geeft al dertig jaar ontwerpers zoals
Saint Laurent en Gaultier opdracht om deelcollecties te ontwerpen.
In de vakpers wordt deze trend van ontwerp door topontwerpers voor
massamerken omschreven als ‘masstige’: prestige voor de massa (Baelden,
2005). Het gaat daarbij zowel om de inzet van grote namen uit de
designwereld (Lagerfeld) ter versterking van de omzet, alsook om een
antwoord op de vraag vanuit de consument om meer luxe en
onderscheidingsvermogen in mode en kleding. Voor laatstgenoemde
stroming geldt: luxe en chic hoeft niet op het prijsniveau van haute couture
te zitten. Mexx vertaalt deze stroming naar ‘Mexxtige’: kwalitatief goede
kleding en goed ontwerp tegen een prijs in het middensegment.
Uit de reacties spreekt een duidelijk dilemma om om te gaan met de balans
tussen commercie en creativiteit. Het respect voor de creatieve inbreng in
het commerciële circuit is groot maar men zoekt naar mogelijkheden om de
autonomie van een ontwerper in te passen in de waarden van het merk, de
complexe logistiek en de korte productlevenscycli.
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5.10. Samenvatting

Uit de gesprekken rijst een beeld op van een sterk gedifferentieerde sector.
Behalve dat er sprake is van verschillende strategieën, opereren er
verschillende netwerken waartussen geen informatieuitwisseling
plaatsvindt. Er wordt hard geconcurreerd. Handelsbedrijven concurreren
primair op prijs en volume (schaalvoordelen) en in toenemende mate op
design. Ontwerpers concurreren op basis van contacten en netwerken. Die
worden dan ook afgeschermd. Ontwerpers zouden op kwaliteit en
onderscheidend vermogen (aansluiting bij een doelgroep) willen concurreren.
Kwaliteitsverbetering zou kunnen plaatsvinden door verbeterde toegang tot
informatie over bedrijfsvoering en toeleveranciers. Dat maakt het
gemakkelijker en goedkoper om betrouwbare partners te vinden. Er komt
daardoor meer tijd en ruimte voor investeringen in product- en
marktinnovatie.
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6.

Internationale praktijken

In dit hoofdstuk wordt de positie van Amsterdam en Nederland in het
internationale speelveld van de modesector geschetst. Ook worden
gecomprimeerd resultaten gepresenteerd van onderzoeken naar
modeclusters in het buitenland
6.1. Amsterdam in internationaal perspectief

In het populaire overzichtswerk Fashion Now (Jones & Mair 2003) komt
Amsterdam in de reeks ‘fashion capitals of the world’ niet voor. De top drie
van fashion capitals bestaat uit Parijs, Milaan en New York. De divisie
daaronder omvat Antwerpen, Berlijn, Düsseldorf, Londen, Los Angeles,
Moskou en Tokyo.
Een combinatie van creativiteit, subculturen, institutionele infrastructuur
(opleidingen, industrie, beurzen, pers), innovatie en kwaliteit bezorgt een
stad een hoge notering. Opvallend in de beschrijvingen is de terugkeer van
lokale ontwerpers naar hun thuisbasis als ze enkele jaren voor modehuizen
in bijvoorbeeld Parijs hebben gewerkt. De lokale ontwerpers dragen op die
manier, met hun buitenlandse en commerciële ervaring, bij aan vernieuwing
van de lokale creatieve gemeenschap. De recente (terug)komst van het
Nederlandse ontwerpduo Viktor & Rolf naar Amsterdam kan in dat kader
waardevol zijn.
Voor Amsterdam worden Londen en upcoming markets Barcelona en Berlijn
als benchmarks genoemd. Men noemt hiervoor de aanwezigheid van een
creatieve onderstroom (Londen, Berlijn) en de vergelijkbare schaal
(Barcelona, Berlijn) als argumenten.
6.2. Uitbesteding in internationaal perspectief

In de kledingindustrie verplaatsten de arbeidsintensieve en daardoor dure
maakactiviteiten zich sinds het midden van de jaren '60 naar met name Azië
(Raes 2000; Jenckyn Jones 2002). Dat heeft in Nederland niet alleen geleid tot
verlies van arbeidsplaatsen maar ook tot verlies van kennis en vaardigheden.
Sinds omstreeks 1980 is een beweging terug te zien van kledingproductie van
bijvoorbeeld het Verre Oosten naar Zuid- en Oost-Europa. Mede onder
invloed van importbeperkingen die werden geformuleerd door de Europese
Unie (Raes, 2000) zijn Turkije en Portugal populaire productielanden
geworden, evenals Polen, Tsjechië en de Baltische staten. Toch zijn ook
binnen Oost-Europa trends aan te geven: de import vanuit Polen, Tsjechië,
Rusland en Hongarije daalt terwijl Roemenië en Bulgarije in opkomst zijn
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(bron: im/exportoverzichten modint.nl). In het Verre Oosten zijn Indonesië,
India en Hongkong nog steeds belangrijke productielanden, maar ook hier
geven labels steeds vaker als productieland Birma, Vietnam of Bangladesh.
Deze verschuivingen van lageloonlanden naar laagsteloonlanden hebben de
lageloonlanden genoopt tot een kwaliteitsstrategie: Hongkong specialiseert
zich in kwaliteitskleding, Turkije in kleding in het hoogmodische segment
met een zeer hoge omloopsnelheid (de nabijheid van westerse markten
maakt het mogelijk zeer snel te leveren) (Raes, 2000; Modint.nl).
De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie per eind 2001 en
het vervallen van alle handelsbeperkingen op Chinees textiel per 31
december 2004 hebben de Europese modesector in actie gebracht. Europese
landen met nog een sterke confectie-industrie (Italië, Frankrijk, Portugal,
Griekenland, Frankrijk en alle nieuwe lidstaten uit Centraal-Europa) eisen dat
de EU importrestricties stelt. Landen zonder een dergelijke industrie
(Nederland, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië) hebben zich de
afgelopen decennia meer en meer toegelegd op handel en ketenregie en
willen juist geen importrestricties uit vrees voor daling van de omzetten.
Vrijwel alle in Nederland verhandelde kleding en textiel wordt buiten
Nederland geproduceerd. De overgebleven Nederlandse kledingproducenten
veranderen hun strategie: ze leggen zich nu toe op exploitatie van merken of
zoeken het in niches, zoals complexe collecties in kleine series of
hoogwaardige bedrijfskleding.
6.3. Modeclusters in internationaal perspectief

6.3.1 Onderzoek naar modeclusters elders

Drie onderzoeken uit het buitenland kunnen model staan voor dit onderzoek:
•

een onderzoek van Louise Crewe naar de Lace Market, de modewijk in
Nottingham (Verenigd Koninkrijk),

•

het onderzoek dat Norma Rantisi uitvoerde naar de samenhang van het
kledingdistrict in New York City (VS),

•

het onderzoek dat Kee-Bom Nahm deed naar de opkomst van het
Cheonggyechon-district in Seoel (Zuid-Korea).

Nahm (Nahm 2001) wijst erop dat nieuwe typen industriële clusters al te
vaak worden geassocieerd met high-tech industrie en ict enerzijds (Silicon
Valley) of met ambachtelijke bedrijven anderzijds (Emilia Romagna). Het
Cheonggyechon-district in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel laat echter
volgens hem zien dat ook low-tech industrie de kern kan vormen van een
succesvol nieuw cluster.
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Crewe bestudeerde in haar onderzoek naar de Nottingham Lace Market een
clustering van circa 110 bedrijven die een rol hebben binnen de
plaatselijke/regionale modeindustrie (Crewe 1996). Zij bestrijken gezamenlijk
de hele productieketen: van stof- tot modeontwerp, productie en
detailhandelsverkoop. Haar onderzoek richt zich op de vraag of de
ruimtelijke concentratie van modebedrijven concurrentievoordelen oplevert
en voldoende overlevingskansen biedt.
Rantisi onderzocht de wisselwerking tussen het aloude New York City
Garment District, waar traditioneel de kledingindustrie is geconcentreerd, en
de designers op de Lower East Side (Rantisi 2002). Zij richt zich in haar
onderzoek op de vraag hoe innovatie door deze wisselwerking gestalte krijgt.
Reikwijdte cluster
In alledrie de onderzoeken staat een cluster centraal dat de gehele
waardeketen omvat: van stoffen tot design tot groot- en detailhandel. Rantisi
beschrijft hoe inkopers van grote detailhandelsketens inspiratie komen
opdoen bij jonge, trendy modeontwerpers op de Lower East Side Manhattan.
Kledingstukken worden hier gekocht, vervolgens uit elkaar gehaald en
nagemaakt in het traditionele Garment District, waarna ze in de main stream
retail terechtkomen. Zowel het Garment District als het ontwerpcluster op
Lower East Side is goed ontwikkeld, met sterke instituten (modeopleidingen,
trendbureaus, modevakpers) maar ook creatieve impulsen in de vorm van
alternatieve modebeurzen, alternatieve modevakpers en kleine boutiques
waar ontwerpers in kleine series direct kunnen verkopen.
Ook de Nottingham Lace Market kent een hoge dichtheid van kleine
boutiques waar jonge ontwerpers hun collecties kunnen verkopen. Het feit
dat kleding dicht bij huis kan worden geproduceerd, garandeert dat snelle
collectiewisselingen mogelijk zijn, een voorwaarde voor de mode- en
trendgevoelige klant. Toeleveranciers zijn nabij gevestigd en in staat om
adequaat op de soms kleinschalige vraag te reageren.
Het Cheonggyechon-district in Seoel fungeert als internationaal
inkoopcentrum voor groot- en detailhandel uit Zuid-Korea, Rusland, China
en Japan. Er is sprake van circa 27.000 veelal kleine bedrijven. Medewerkers
van bedrijven scheiden zich dagelijks af om voor zichzelf te beginnen. Ook
hier is sprake van de complete beheersing van de waardeketen. Nahm rept
niet over een institutioneel kader, en benoemt deze factor niet als een van de
doorslaggevende voor de groei van het cluster.
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Kenmerken clusters
Het cluster in New York valt uiteen in een commercieel en creatief cluster,
respectievelijk geconcentreerd in het Garment District en de Lower East Side
Manhattan. Daarmee vertonen Amsterdam en New York qua schaal en qua
structuur overeenkomsten. De clusters in Nottingham en Seoel kenmerken
zich door een sterke interne samenhang. Er is sprake van een intensief
netwerk, met horizontale (tussen vergelijkbare bedrijven), verticale (tussen
uitbestedende en toeleverende bedrijven) en laterale (tussen complementaire
bedrijven) relaties. Dit netwerk biedt de mogelijkheid om snel te reageren op
wensen van afnemers (ander ontwerp, korte levertijden) en impulsen van
buiten de regio. Ook is in beide districten sprake van een belangrijke rol voor
factoren die in de literatuur 'untraded interdependencies' worden genoemd:
niet in contracten vastgelegde wederzijdse en wederkerige afhankelijkheid.
Men vertrouwt erop dat alle bedrijven die deelnemen in het netwerk
bijdragen aan ontwikkeling van wat 'tacit knowledge' wordt genoemd: nietgecodificeerde informatie over know-how (technische kennis), know-whom
(kennis over personen en organisaties), know-where (waar 'gebeurt het'),
know-when (wanneer 'gebeurt het') en know-what.
Crewe en Rantisi benadrukken beide het belang van instituties (knowledge
spillovers) voor de competitieve kracht van de door hen onderzochte lokale
netwerken. De relatie van de twee belangrijkste opleidingen in New York met
het bedrijfsleven is intensief. Daarnaast leveren trendbureaus en
toonaangevende modebladen, waarvan de redacties vanzelfsprekend in New
York zijn gevestigd, belangrijke input. Crewe kent grote waarde toe aan het
in 1985 opgerichte Nottingham Fashion Centre. Het door de plaatselijke
overheid gefinancierde Fashion Centre biedt ondersteuning aan jonge
ontwerpers middels workshops en trainingen, maar draagt ook bij aan het
beter functioneren van het reeds bestaande netwerk tussen bedrijven.
Daarnaast vervult het de rol van trend- en adviesbureau.
In de drie onderzoeken wordt tevens een accent gelegd op de betekenis van
het sociaal kapitaal voor de concurrentiekracht en het innovatief vermogen
van het modecluster. Er is vertrouwen in elkaars kennis, deskundigheid en
medewerking. Dat vergemakkelijkt de samenwerking, ook onder lastige
omstandigheden (bv. hoge productie-eisen). Dat sociaal kapitaal vertalen
Crewe en Nahm expliciet naar het begrip gemeenschap: men ervaart een
collectieve identiteit.
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Crewe legt in haar publicatie een accent op ondersteuning van de Lace
Market door beleid van de lokale overheid. Die heeft de opkomst van de Lace
Market tot nu toe gesteund maar belet niet dat de wijk, populair geworden
door haar creatieve karakter, langzaam wordt overgenomen door
projectontwikkelaars. De oorspronkelijke bedrijvigheid kan de nieuwe
huurniveaus niet betalen en wordt weggedrukt. Rantisi benadrukt de rol van
het 'creatieve' cluster in Lower East Side Manhattan voor het 'commerciële'
cluster in het Garment District: het creatieve cluster is de
inspiratie/innovatiebron geworden voor het commerciële cluster. Rantisi
verklaart dit uit het vermogen van het Garment District om impulsen van
buiten (in dit geval relatief nabij) toe te laten en te verwerken in het eigen
functioneren. Rantisi benadert dit vermogen meer vanuit het cluster als
innoverend concept. Er valt ook wat te zeggen voor een meer instrumentele
benadering: het creatieve district is een instrument voor vernieuwing
geworden voor het commerciële district.
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Tabel 6.1: Overzicht factoren kledingclusters buitenlandse steden

omvang
type bedrijven
reikwijdte cluster
localisering

netwerk met
horizontale, verticale
en laterale verbanden
rol instituties

Nottingham
110 bedrijven
midden- en
kleinbedrijf

New York
4000 bedrijven
midden- en
kleinbedrijf en
grootbedrijf
ontwerp ontwerp productie productie groot/detailhandel groot/detailhandel
ruimtelijke
2 concentraties:
concentratie in
A. Garment
Lace Market
District (productie
+ verkoop
mainstream
kleding);
B. Lower East Side
Manhattan (jonge
designers,
alternatieve
scene)
ja
ja

Seoel
27.000 bedrijven
midden- en kleinbedrijf

- steun overheid:
ja
-1
ondersteunende
instelling

- steun overheid:
niet bekend
- sterk
institutioneel
kader
(opleidingen,
trendbureaus etc)
met name binnen
cluster B

- steun overheid: niet
bekend
- institutioneel kader:
niet doorslaggevend

met name binnen
cluster B
A zoekt inspiratie
bij B

ja

sociaal kapitaal
ja
(vertrouwen,
wederzijdse
afhankelijkheid)
gemeenschappelijke
ja
identiteit
vernieuwingsstrategie binnen eigen
netwerk

ontwerp - productie groot/detailhandel
ruimtelijke
concentratie in
deelgebied
Tongdaemun in
Cheonggyechon-district

ja

ja

flexibel en snel
reageren op vraag
afnemers

(Bronnen: Crewe 1996; Nahm 2001; Rantisi 2002)
6.3.2 Onderzoeken naar de modesector in andere landen

Onderzoek specifiek naar modeclusters is weinig uitgevoerd. Datzelfde geldt
echter voor de modesector in brede zin, en voor de positie van
modeontwerpers en hun relatie met de industrie in het bijzonder. Het zou
interessant zijn om een grondige vergelijkende studie te doen naar de
succesfactoren van de eerder genoemde ‘fashion capitals of the world’,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan institutionele factoren en de
aanwezigheid van een cluster van modegerelateerde bedrijvigheid (zie ook
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DTI/BFC 2003). Een uitzondering op het gebrek aan onderzoek vormt GrootBrittannië.
Omvang
* In 1991 werd een onderzoek gepubliceerd naar de omvang van het Britse
fashion design. Over 1990 betrof de omzet van zelfstandig opererende Britse
fashion designers GBP 75 mln, waarvan GBP 60 mln via groot- en detailhandel
en GBP 15 mln via licenties.
Cultureel ondernemerschap
* Angela McRobbie publiceerde in 1998 een omvangrijke studie naar de
‘enterprise life cycle’ en overtuigingen van jonge ontwerpers. Daarvoor sprak
ze onder meer met achttien ontwerpers en twaalf opleidingsdirecteuren.
McRobbie legde een expliciete relatie met opvattingen over en
maatschappelijke waardering voor kunst en vormgeving. Een aantal van haar
conclusies:
- Modeopleidingen hebben moeten vechten voor hun positie in het
kunstenonderwijs door hun aanvankelijk sterke liaison met de modeindustrie. Een beperkte erkenning ontstond door het accent te leggen op
conceptuele vormgeving.
- De langdurige sterke relatie met de industrie is een reden geweest voor het
ontbreken van wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis, rol en positie
van mode in verschillende terreinen (economie, sociologie, psychologie etc).
Het heeft op die manier geen theoretische basis kunnen ontwikkelen. Een
tweede reden hiervoor is dat vormgeving in het algemeen en
modevormgeving in het bijzonder niet wordt beschouwd als serieuze
kunstvorm, waardoor theorievorming niet nodig werd geacht.
- Pas afgestudeerde ontwerpers ploeteren om in hun levensonderhoud te
voorzien en hun droom, een eigen label, waar te maken. Sommigen
vertrokken naar Parijs en Italië en ervoeren ter plekke hoe hardvochtig de
modesector is (gekopieerde modellen, geen uitbetaling van uren etc).
Anderen begonnen, met een generieke starterssubsidie, hun eigen
onderneming (self-employment) maar ervoeren dat daarvoor
ondernemersvaardigheden nodig waren - die zij ontbeerden. Velen eindigden
uiteindelijk in loondienst bij een producent of een retailer.
Deze conclusies wijken niet af van wat uit het onderhavig onderzoek is
gebleken (zie hoofdstuk 5).
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Economische karakteristieken
* In 2003 publiceerden het Britse ministerie voor Handel en Industrie (DTI) en
de British Fashion Council (BFC) een studie naar de Britse
modeontwerpsector. Voor het onderzoek werden 200 ontwerpers, 25 retailers
en 25 producenten geënqueteerd, werden interviews met 54 sleutelfiguren in
de branche gehouden, en werden data verzameld over de omvang van de
sector. Niet alleen ging het hierbij om de omvang van de modeontwerpsector
- die inmiddels was gegroeid tot een branche met een omzet van GBP 700 mln
in 2002 (waarvan GBP 625 mln via groot- en detailhandel en GBP 75 mln via
licenties - maar ook om samenwerking met producenten en
retailorganisaties en beleidsmatige ondersteuning. Een aantal conclusies uit
het rapport:
•

Er bestaat een groot aantal generieke stimuleringsmaatregelen voor
startende ondernemingen, waar ook een modeontwerpbedrijf een beroep
op kan doen. De mogelijkheden worden door ontwerpers onderbenut
omdat ze daarin door ter zake deskundigen willen worden begeleid.

•

De vormen van ondersteuning verschillen per regio. Regio’s vinden het
wiel telkens weer uit, het beleid kenmerkt zich zodoende door hoge
inefficiency.

•

Elke fase van een ontwerpbedrijf heeft een andere behoefte aan
(financiële, zakelijke, strategische) ondersteuning en financiering. De
bestaande vormen van ondersteuning voorzien niet in deze
differentiatie.

•

Er bestaat een gebrekkige aansluiting en beperkte samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven.

•

Designers ontberen ondernemersvaardigheden, ze lopen met een
halfjaarlijkse collectie niet in de pas met de verhoogde frequentie van
collecties in de retail, hebben weinig oog voor consumenten en verkoop.
Ook zijn ze onbekend met productietechnieken, marketing en financiën.

•

Er zijn nauwelijks relaties tussen ontwerpers en producenten.
Tegelijkertijd is er een tweedeling tussen producenten die wel en die
geen waarde hechten aan goede vormgeving.

•

Retailers hebben designcollecties niet voor de omzet maar voor de sier.

Een van de adviezen uit het rapport is dat producenten onderling meer
kunnen samenwerken en geografische clusters kunnen vormen met
ontwerpers. Zo kunnen ook producties worden gebundeld.
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6.4. Initiatieven in het buitenland

6.4.1 Groot-Brittannië

London Fashion Week
De London Fashion Week werd in 1993 voor de eerste keer gehouden, op
initiatief van de British Fashion Council. Het doel was te komen tot
afstemming en coördinatie van de vele modeshows die in de stad werden
georganiseerd. De London Fashion Week reikt ook jaarlijks de British Style
Awards uit. In de Fashion Council werken industrie, handelsbedrijven en
retail samen. Er bestaan, onder meer via het Colleges Forum, intensieve
relaties met de top van de Britse modeopleidingen. Een commissie ziet toe op
de kwaliteit van de via catwalkshows gepresenteerde collecties.
Handboeken
The British Fashion Council publiceerde in samenwerking met het ministerie
voor Handel en Industrie twee handboeken: The Designer Fact File, en The
Designer Manufacturing Handbook. De eerste uitgave is gericht op het
opzetten van een eigen onderneming, de tweede uitgave is een gids met ‘best
practices’ en gegevens van producenten.
Financiering
In 2003 ging in Groot-Brittannië het Centre for Fashion Enterprise (CFE) van
start, een financieringsmaatschappij voor fashion startups (Goonatilake
2003). Het CFE, mede gefinancierd door de London Development Agency,
springt in het gat dat banken en investeringsmaatschappijen laten vallen.
Deze hebben nauwelijks belangstelling voor ontwerpers omdat men geen
opbrengsten kan garanderen, zeer slecht in staat is om
managementinformatie te leveren en er nauwelijks winstgevende
exitmogelijkheden zijn.
Het CFE wil investeren in designerlabels met commerciële potentie. Creatief
en zakelijk management worden gescheiden. Labels worden ondergebracht
bij een paraplu-label, dat voor meerdere designerlabels voorziet in onder
meer een productie-infrastructuur en marketing. Zo kunnen producties en
overeenkomsten met retailers worden gebundeld. De
investeringsmaatschappij neemt een minderheidsaandeel (20 tot 40%); de
opleiding die het betreffende creatief talent heeft voortgebracht neemt een
aandeel van 5 tot 10%.
Figuur 6.1 geeft het proces weer van de start-up.
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Figuur 6.1: Start-up volgens Centre for Fashion Enterprise, Londen

Bron: Goonatilake, 2003

Het CFE realiseert zich dat slechts 20 tot 30% van de start-ups het tot een
volwassen, goed renderende onderneming schopt. Samenwerking is er met
de opleidingen London College of Fashion, Central Saint Martins College of
Art and Design, en Chelsea College of Art and Design. Wanneer het
programma succesvol loopt, zal het worden opengesteld voor andere
opleidingen en voor Londense ontwerpers die al zelfstandig zijn gevestigd.
6.4.2 België

België en specifiek Vlaanderen worden door sommigen beschouwd als een
walhalla voor modeontwerpers. De eerder genoemde Antwerp 6 trokken
internationaal de aandacht en zetten België als modeland bij de vakpers op
de kaart. Volgens waarnemers echter is dat effect inmiddels weggeëbt en
moeten Belgische ontwerpers het nu weer op eigen kracht maken. Financiële
ondersteuning ging niet naar ontwerpers rechtstreeks maar stelde wel
bijvoorbeeld de confectie-industrie in staat om in ontwerpers te investeren.
Stoffenfabrikant Scabal levert bijvoorbeeld gratis stoffen aan 21 jonge
ontwerpers.
In Antwerpen is het Flanders Fashion Institute gestart, ruimtelijk geclusterd
met de modeopleiding van de Academie voor Schone kunsten en het
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ModeMuseum. Waarnemers signaleren echter dat dit instituut de
hooggespannen verwachtingen onder ontwerpers niet waarmaakt: het is
sterk cultureel ingestoken, opereert niet transparant, richt zich op een
beperkte groep ontwerpers. Bovendien concurreert dit instituut met een
vergelijkbaar instituut dat zich richt op Wallonië.
Waarnemers zien een kentering onder jonge ontwerpers dat men meer
bereid is voor commerciële bedrijven te werken. Initiatieven daartoe komen
met name vanuit de industrie en modehandelsbedrijven. Interessant is
bijvoorbeeld de start van een holding, geïnitieerd door de zakelijke partner
van modeontwerper Ann Demeulemeester, die als paraplu moet dienen voor
jonge, talentvolle Belgische modeontwerpers. De holding biedt in deze
structuur gemeenschappelijke diensten aan (bron: gesprek Veerle Windels).
6.5. Samenvatting

Amsterdam komt niet voor in de top tien van ‘fashion capitals of the world’.
Benchmarks zouden Londen, Barcelona en Berlijn kunnen zijn. Uit
internationaal onderzoek naar modeclusters blijkt dat Amsterdam zowel qua
schaalgrootte als qua structuur overeenkomsten vertoont met het
modecluster in New York: ook hier valt het modecluster uiteen in een
creatief (alternatief) en een commercieel deelcluster. In New York wordt het
alternatieve circuit echter door het commerciële circuit gebruikt voor
inspiratie terwijl soms modellen simpelweg worden gekopieerd. Daarmee
vervult het alternatieve circuit voor het commerciële circuit een
noodzakelijke rol, namelijk die van innovator/vernieuwer. In Groot-Brittanië
is recent grondig onderzoek gedaan naar omvang en werkwijzen in de
fashion design industrie en haar relatie met de confectie en handel. De
resultaten komen in belangrijke mate overeen met de Nederlandse
bevindingen. De Vlaamse mode drijft sterk op financieringsimpulsen vanuit
de industrie. Zowel het Britse instrumentarium (Fashion Week, Style Awards,
Handbooks) als Vlaamse marktinitiatieven (designersholding) bieden voor de
Nederlandse praktijk aanknopingspunten.
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7.

Cluster met potentie

In dit hoofdstuk wordt de positie geschetst van het Amsterdamse
modecluster: een cluster dat uiteen valt in een creatief en een commercieel
deelcluster. Het commercieel deelcluster krijgt meer oog voor design maar
kan nog geen aansluiting krijgen bij de Nederlandse ontwerpers. Het creatief
deelcluster is nog erg in zichzelf gekeerd. Aanknopingspunten liggen in
betere relaties tussen onderwijs en praktijk, tussen ontwerpers en retailers,
tussen ontwerpers en handelsbedrijven, en in de erkenning dat fashion
design een bedrijfstak is waar economische wetten gelden.
7.1. Nederlandse modeclusters: soeverein in eigen kring

De geografische concentraties van modegerelateerde bedrijven vormen
eilanden in een niet heel erg groot gebied, namelijk tussen de assen ArnhemAmsterdam en Eindhoven-Rotterdam. Tussen de clusters bestaat geen
netwerk, binnen de clusters beperken de netwerken zich tot de eigen
‘familie’.
In Amsterdam is een modecluster ontstaan dat zijn oorsprong vindt in de
combinatie van handel en productie maar nu sterk leunt op handelsbedrijven
(fashion management) en creatieven (fashion design). Die twee takken van
sport hebben elkaar nog niet overtuigend gevonden. Met name het creatief
deelcluster lijkt nog sterk naar binnen gekeerd, terwijl succesvolle
ontwerpers juist die ontwerpers zijn die bereid zijn zich te mengen in het
commercieel deelcluster.
Creatief deelcluster
Het creatieve deelcluster, veelal voortkomend uit de kunstacademies,
probeert van de grond te komen en de gewenste eigen praktijk vorm te geven
met behulp van een eigen netwerk. De meeste creatieven ontberen echter
ondernemersvaardigheden en -inzichten: deze maken geen onderdeel uit van
het curriculum van de opleidingen. Een ‘ingroeitraject’ door eerst bij een
groter bedrijf ervaring op te doen alvorens met een eigen label te starten,
hebben veel pas afgestudeerde ontwerpers lange tijd niet geambieerd. Terwijl
menig ontwerper zich niet wil bezighouden met commercie en markt, kiest
men -paradoxaal genoeg- voor een bedrijfsstrategie die juist maximale
blootstelling aan marktkrachten betekent.
De ambities vertalen zich in een groot aantal nieuwe bedrijven. In
combinatie echter met het gebrek aan ondernemersvaardigheden is er sprake
van bijna even zoveel teleurstellingen. De ontwerpers die het wel redden
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•

hebben een goede zakenpartner met wie een rolverdeling wordt
overeengekomen (creatief directeur/zakelijk directeur);

•

diversificeren: ze richten zich niet alleen op eigen collectievorming,
maar bijvoorbeeld ook op consultancy en freelance ontwerpen voor
andere modebedrijven;

•

zorgen voor stabiele inkomsten door parttime loondienstbetrekkingen;

•

boren een - ruimtelijk zeer gespreid - netwerk aan voor productie,
strategische adviezen en financiering;

•

richten zich op een niche (bijvoorbeeld gelegenheidskleding).

Vestiging in het modehart van Nederland, Amsterdam, is geen voorwaarde,
integendeel. De hoge vastgoedprijzen voor woon- en werkruimte in
Amsterdam vormen een belemmering voor vestiging. Voorts lijken er twee
netwerken annex subculturen in Amsterdam sterk aanwezig:
•

een netwerk van stylisten, couturiers en modepers dat een glamoureus
beeld creëert

•

een netwerk van ontwerpers, subsidieverleners, curatoren en galeries.

Ontwerpers die zich daar niet in thuisvoelen, vestigen zich niet in
Amsterdam.
Amsterdam fungeert vooral als marktplaats: men opent hier eventueel een
showroom of winkel. Toch telt Amsterdam, in vergelijking met bijvoorbeeld
Londen, Berlijn of Antwerpen, opmerkelijk weinig eigen winkels van
modeontwerpers.
Commercieel deelcluster
Modehandelsbedrijven vinden in Amsterdam een geschikte infrastructuur,
met:
1.

business centers (met dat doel gerealiseerd of organisch gegroeid,
waardoor miniclusters ontstaan die zich op één segment richten);

2.

gespecialiseerde opleidingen;

3.

gespecialiseerde dienstverlening (ontwerpers (mode, accessoires,
grafisch, web), stylisten, fotografen, modellenbureaus);

4.

gespecialiseerde media;

5.

goede bereikbaarheid (mainport Schiphol (buitenlands goederen- en
personenvervoer), weg- en spoorverbindingen (binnenlands vervoer));

6.
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In toenemende mate onderkennen modehandelsbedrijven de noodzaak om
zich te onderscheiden met design. Daartoe worden submerken in het leven
geroepen (Diesel Style Lab), haalt men een prêt-a-porter-lijn binnen van een
bekende couturier (Mart Visser voor Zantman; Frans Molenaar voor Vilenzo),
of laat ontwerpers een deelcollectie ontwerpen (Marc Newson voor G-star;
Lagerfeld en McCartney voor Hennes & Mauritz, Oscar Suleyman voor Miss
Etam).
Uit gesprekken met in Amsterdam gevestigde handelsbedrijven is echter
gebleken dat men weinig gebruik maakt van Amsterdamse of zelfs
Nederlandse ontwerpers. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:
•

positie van eigen stylingteams t.o.v. externe, freelance ontwerpers;

•

gebrek aan ervaring met begeleiding van externe ontwerpers;

•

onbekendheid Nederlandse ontwerpers;

•

moeilijke bereikbaarheid Nederlandse ontwerpers;

•

attitude Nederlandse ontwerpers;

•

gebrek aan commerciële en marktervaring bij Nederlandse ontwerpers.

Men wil graag met ontwerpers samenwerken, maar kan hen niet vinden. Men
waardeert en erkent artistieke vrijheid maar houdt oog voor uitvoerbaarheid
en verkoopbaarheid. Die laatste twee aspecten staan op gespannen voet met
de kern van het curriculum van de modeacademies.
Bruggenbouwers
Er is behoefte aan bruggenbouwers: organisaties en bedrijven die als
matchmaker kunnen optreden tussen ontwerpers en industrie (business-tobusiness), en tussen ontwerpers en consumenten (business-to-consumers).
De markt heeft deze bruggenbouwers al mondjesmaat voortgebracht.
Werving- en selectiebureaus, stylingadviseurs en consultants verzorgen
busines-to-businesstrajecten en matchen creatieven en industrie.
Zelfstandige winkels die louter kleding van jonge ontwerpers verkopen,
kennen wachtlijsten. De business-to-consumerdrive is dus wel aanwezig
maar de infrastructuur ontbreekt. Modebeurzen en kennisinstellingen
vervullen in toenemende mate de rol van platform.
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7.2. Van cluster naar netwerk

Een cluster is, simpel gezegd, een verzameling bedrijven die dezelfde
locatievoorkeuren delen. De theorie over evolutie van clusters gaat sterk uit
van interactie en samenwerking die lokaal wordt georganiseerd wanneer er
behoefte is aan innovatie op verschillende terreinen (techniek, markten,
organisatie, processen). In eerste instantie kijkt men naar best practices van
concurrenten; in tweede instantie kijkt men naar coproducties met
toeleveranciers of zelfs met bedrijven uit een geheel andere sector.
Het creatieve deelcluster is voornamelijk gericht op creatieve innovatie; de
inspiratiebron daarvoor zoekt men voornamelijk in zichzelf. Overige vormen
van innovatie spelen een ondergeschikte rol. Uitwisseling van best practices
op deze andere vlakken zou echter veel frustraties en mislukte start-ups
schelen. Onderdeel uitmaken van een cluster heeft in de startfase van een
creatief bedrijf meerwaarde door het sociale en daarmee functionele
netwerk, maar de waarde ervan neemt af naarmate de groeiambities groter
worden.
Het commerciële deelcluster keek tot nu toe met name naar best practices op
het vlak van efficiency (innovatie van processen) en nog weinig naar
innovatie van het merk (organisatie), dat wel de drijvende kracht is van de
modeindustrie. Langzaam begint het tij echter te keren: er komt meer
aandacht en waardering voor bedrijven die een goed
merkenportfoliomanagement combineren met goed design. Deze
voorbeeldbedrijven zijn er buiten het cluster (Prada) maar ook daarbinnen
(Mexx, G-star, Gsus).
De centrale vraag in dit onderzoek was hoe interactie en samenwerking
binnen de modesector konden worden verbeterd. Aanknopingspunten voor
verbetering schuilen vooral in ondersteuning van bedrijven door
(i)

te voorzien in een aantal basisvoorwaarden voor een gezonde
bedrijfsvoering

(ii) het bevorderen van horizontale samenwerkingsverbanden in eerste
instantie gericht op het uitwisselen van best practices, in tweede
instantie op benutting van potentiële schaalvoordelen (productie, en
overleg met detailhandel)
(iii) het bevorderen van verticale relaties tussen ontwerpershandelsbedrijven, ontwerpers-confectieindustrie, en ontwerpers-retail
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(iv) het bevorderen van internationale instroom van ideeën, kennis en
ervaring.
7.3. Aanknopingspunten

7.3.1 Onderwijs

Respondenten, zowel uit de creatieve als uit de commerciële hoek, hebben
kritiek op de designopleidingen:
•

slechte voorbereiding op de beroepspraktijk

•

te sterke worteling in de vrije kunst, te weinig in de toegepaste kunst

•

afnemende kwaliteit

•

onrealistische verwachtingen scheppen bij studenten.

Deze bevindingen komen overeen met de kritiek die de Visitatiecommissie
Beroepsopleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving in 2002 gaf (HBO Raad
2002): weinig beroeps- en praktijkgericht, nauwelijks aandacht voor aanleren
van communicatieve vaardigheden in relaties met bijvoorbeeld
opdrachtgevers en zakelijke partners.
Nederlandse handelsbedrijven hebben behoefte aan meer uitwisseling met
designopleidingen, ook in eerdere stadia dan de stages of eindexamenshows.
Ook wordt ervoor gepleit om studenten een realistischer perspectief te
schetsen: mode is een ervaringsvak en daarom kan het geen kwaad om een
eerst langjarig bij verschillende handels- of productiebedrijven te werken
alvorens een eigen label te starten. Een strengere selectie op de opleidingen
en een meer bindend studieadvies voor een specialisatie kan (i) studenten
een betere basis geven en (ii) de kwaliteit verbeteren.
Een meerderheid is van mening dat er niet teveel ontwerpers van de
opleidingen komen; men vertrouwt op de werking van de markt waarin
kwaliteit en ondernemersvaardigheden de onderscheidende factoren zijn.
De beroepsopleidingen voor fashion management en de technische
opleidingen op MBO-niveau investeren wel in contacten met het werkveld.
Hoewel wordt aangegeven dat de kwaliteit wisselend is, wordt de praktische
inzetbaarheid van studenten gewaardeerd.
7.3.2 Retail

Vrijwel alle respondenten, ongeacht hun achtergrond, zijn van mening dat
Nederland rijp is voor vernieuwend modedesign. Aanbod en vraag zouden
beter dan nu gebeurt, bij elkaar gebracht kunnen worden. Warenhuizen zien
voor zichzelf een rol weggelegd in de verkoop van Nederlands fashion design.
Die rol spelen ze nu al in het interieurdesign (Bijenkorf) en
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productontwerpen (Hema). Merken die zich onderscheiden met design,
zoeken samenwerking met zowel Nederlandse als buitenlandse
modeontwerpers of ontwerpteams.
De winkels waar kleding van jonge Nederlandse ontwerpers te koop is, zijn
letterlijk op de vingers van één hand te tellen en kennen wachtlijsten - een
indicatie voor de behoefte om rechtstreeks aan consumenten te verkopen. De
ontwerpers huren er een rek en de stukken blijven hun eigendom, de retailer
verzorgt marketing en promotie. Via de retailers komt klantinformatie terug
bij de ontwerper (maatvoering, kleurvoorkeuren). Ook zijn er voornemens om
gezamenlijk productie aan te besteden, zodat schaalvoordelen kunnen
worden behaald. Er bestaat belangstelling voor de start van een keten- of
franchiseformule voor ontwerpersmode.
Aangegeven wordt dat Amsterdam, als toeristische bestemming met een
creatieve uitstraling, baat zou hebben bij een groter aantal
ontwerperswinkels. Londen heeft enkele locaties waar jonge ontwerpers in
kleine winkels (‘stalls’) hun collecties zelf verkopen (McRobbie 1998). Berlijn
heeft enkele ‘warenhuizen’ waar producten van designers (mode,
accessoires, meubels) verkrijgbaar zijn; soms worden deze geëxploiteerd door
zelfstandige ondernemers, soms in coöperatief verband door de ontwerpers
zelf. Deze vormen van retail hebben verschillende effecten: (i) de stad
ontleent er de status aan dat er veel verschillende modestromingen leven die
ook zichtbaar en verkrijgbaar zijn (ii) ontwerpers krijgen rechtstreeks
feedback van consumenten (iii) stylingteams uit de mode-industrie komen
geregeld inspiratie opdoen bij deze vrije ontwerpers. Kopiëren van ideeën is
gebruikelijk maar tegelijkertijd is het ook gemakkelijker om ontwerpers
rechtstreeks te benaderen. Ook dat bevordert interactie tussen ontwerp en
industrie.
Geen aandacht is er tot nu toe voor online verkoop en marketing van jonge
ontwerpers. Met het groeiende gebruik van internet, met name onder de
doelgroep voor ontwerpers, zou hier meer gebruik van kunnen worden
gemaakt.
7.3.3 Kennisknooppunt, kennisnetwerk

Zelfstandige, startende ontwerpers hebben behoefte aan ondersteuning in
alle aspecten van bedrijfsvoering: financiën, juridische zaken (contracten,
auteursrecht), strategie, logistiek, productie, distributie, marketing. Ze
hebben de weg naar bestaande informatiepunten nog niet gevonden of deze
hebben onvoldoende antwoord op specifieke vragen. Verschillende malen is
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uitgesproken dat een onafhankelijk adviespunt van grote waarde kan zijn.
Voorts zou het orgaan een rol kunnen krijgen in de bemiddeling naar en
kwaliteitstoetsing van bijvoorbeeld toeleveranciers en producenten.
Grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijkheid van een dergelijk
orgaan. Om toch te beschikken over de noodzakelijke strategische adviezen,
boren ontwerpers nu hun netwerken aan die buiten de modesector en zelfs
buiten Nederland liggen. De angst voor weglekken van hun strategische
informatie naar directe concurrenten is kennelijk groot. Ontwerpers maken
op deze manier gebruik van hun persoonlijke netwerk, maar het cluster noch
de sector bouwt zo algemeen toegankelijke deskundigheid op.
De modesector in het algemeen en het Amsterdams modecluster in het
bijzonder heeft zeer veel kennis in huis. Kennisuitwisseling is echter pas
sinds kort een thema. De platforms die de markt heeft voortgebracht, zoals
Amsterdam International Fashion Week en Dutch Fashion Foundation,
dragen bij aan kennisuitwisseling. De in Amsterdam gevestigde opleidingen
Amsterdam Fashion Instituut, Fashion Institute Arnhem, Artemis en
Rietveldacademie hebben ook veel kennis in huis. Het ligt voor de hand dat
de kennisinstellingen en de marktgeoriënteerde platforms meer gaan
samenwerken om bij te dragen aan een kennisbasis voor het Amsterdamse
modecluster.
7.3.5 Organisaties en platforms

Er bestaan al vele organisaties en overlegorganen. Respondenten lopen niet
warm voor een nieuw orgaan dat de verschillende deelbelangen moet
verbinden. De bestaande organisaties zouden moeten heroverwegen welke
rol zij willen spelen in een proces van professionalisering. Twijfel is
uitgesproken of bestaande organisaties wel voldoende het belang van
designers in het oog houden en of ze in staat zijn boven hun bestaande
taakopvattingen uit te groeien. Hier lijkt een zinvolle rol weggelegd voor het
nieuw op te richten Centrum voor Design, Mode & Innovatie.
Bestaande platforms zoals handelsbeurzen (Modefabriek, District) en de
Amsterdam International Fashion Week dragen onmiskenbaar bij aan de
profilering van de Nederlandse modesector. Afstemming van activiteiten en
data op elkaar en op internationale evenementen kan de gewenste
profilering versterken en ook internationaal meer effect sorteren.
Eerder was de Robijn Fashion Award een moment waarop jonge ontwerpers
en bedrijfsleven met elkaar in contact kwamen. Nu deze prijs opgehouden is
te bestaan, is aangegeven dat er nog twee andere momenten zijn die deze
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functie zouden kunnen vervullen: de uitreiking van de Frans Molenaarprijs
aan jong modetalent (een initiatief van ontwerper Frans Molenaar), en de
uitreiking van de Grand Seigneur aan de persoon die zich gedurende lange
tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de modebranche (een initiatief van
Modint).
7.3.6 Financiering

Een aantal geïnterviewde ontwerpers wijst financiering door middel van
subsidies principieel af: het maakt afhankelijk, leidt niet tot creatieve en
innovatieve bedrijfsvoering en leidt niet tot winsten die kunnen worden
geherinvesteerd in de onderneming. De bestaande systematiek van
(presentatie)subsidies en werkbeurzen via Fonds BKVB en Mondriaan
Stichting focust sterk, volgens sommigen te sterk, op de culturele waarde van
modevormgeving. De economische waarde van creatief ondernemerschap en
de creativiteit die ondernemen vereist, vormen geen criterium. Tegelijkertijd
bieden startende modeontwerpers reguliere financiers vaak te weinig
perspectief voor een starterskrediet: banken willen zekerheden, verstrekkers
van seed capital (venture capital of informal investors) willen een helder en
realistisch businessplan. Via het Besluit Borgstelling MKB Kredieten kan de
overheid zich borg stellen voor een deel van het bij reguliere banken
aangevraagde starterskrediet. Ook hier geldt echter als voorwaarde dat de
perspectieven op continuïteit en rentabiliteit goed moeten zijn. Een initiatief
uit 2000 van de Mondriaan Stichting om in samenwerking met ABN Amro te
komen tot een bijzondere vorm van krediet voor cultureel ondernemers,
waarbij de stichting voor de helft van het krediet borg stond, stierf in
schoonheid.
Nader onderzocht zou kunnen worden of een coöperatie-achtig model
oplossingen kan bieden voor bijvoorbeeld door banken gevraagde
zekerstellingen.
7.3.7 Communicatie en profiel

Er is veel geklaagd over de overdaad aan couture, hype en glamour die kleeft
aan de berichtgeving over mode en de modebranche. Toch is dit óók een kant
van de mode, en de uitingsvorm van één subcultuur. De uitdaging ligt erin
ook de andere subculturen te profileren: de ondernemers, de kunstenaars en
de mensen die de met andere creatieven een totaalbeeld creëren.
De sector hoeft zich voor exposure niet helemaal afhankelijk te tonen van
bestaande glossy magazines. Vakbladen die zich richten op de
modehandelsbedrijven besteden nog betrekkelijk weinig aandacht aan design
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en lifestyle. Vakbladen die zich richten op cultureel ondernemers zijn een gat
in de markt. Publieksbladen die zich richten op cultuur, design en lifestyle
zijn er in verschillende segmenten. Komt Nederlands modeontwerp daarin
echter aan de orde, dan gaat het meer om de presentatie ervan dan om de
bedrijfseconomische of maatschappelijk-culturele achtergronden. Volgens
respondenten krijgen Nederlandse modejournalisten bij algemene media wel
meer oog voor de ‘achterkant’ van de modesector. Een professionele
journalistieke aanpak heeft tevens tot gevolg dat een sector en de bedrijven
daarbinnen kritisch gevolgd zullen worden. Maar ook een dergelijke
benadering draagt bij aan de volwassenwording van een bedrijfstak.
Websites krijgen een steeds belangrijkere rol in communicatiestrategieën.
Ook die zouden meer kunnen worden ingezet.
7.3.8 Voorbeeldbedrijven

Internationale modeconcerns zoals Hennes & Mauritz en Inditex werden tot
nu toe als voorbeeldbedrijven gepresenteerd, met hun snelle
reactievermogen op gebleken consumentenvoorkeuren en efficiency door
ketenintegratie. Uit de gesprekken blijkt echter een duidelijk grotere
bewondering voor bedrijven als Prada, G-star en Mexx: die paren een goede
styling en goede ontwerpen aan kwalitatief hoogwaardige productie en een
goede verkoopbaarheid. Ontwerpers hebben respect voor Gsus, dat zijn basis
vindt in de ontwerperswereld maar zijn producten goed vermarkt. Deze
bedrijven kenmerken zich door het onderscheidend vermogen op basis van
design, het investeren in verticale samenwerkingsverbanden en de opbouw
van het vertrouwen dat daarvoor nodig is. Desgevraagd staan de genoemde
voorbeeldbedrijven echter niet te springen om het voortouw te nemen in een
betere communicatie en kennisuitwisseling in de modesector. Handelsbedrijf
Moshi Moshi heeft, met het initiatief van de Amsterdam International
Fashion Week, wel het voortouw genomen.
Ook wordt met belangstelling naar Droog Design gekeken, een platform dat
onder dat paraplu-label opereert in het interieurdesign. Ook hier worden
opdrachtgevers en ontwerpers aan elkaar gekoppeld, is er een eenduidige
presentatie in het buitenland en profileert men zich nadrukkelijk als
vernieuwend.
7.3.9 Verticale samenwerking

De samenwerking tussen ontwerpers en productiebedrijven en tussen
handels- en productiebedrijven is, in tegenstelling tot horizontale
samenwerking (tussen hetzelfde type bedrijf), juist heel hecht. De meeste
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productie vindt niet in Nederland plaats. Maar ook in Roemeense of Belgische
confectieateliers wordt door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer grote
waarde gehecht aan gezamenlijk ontwikkelen van het kledingstuk en van de
productieketen. Toch slagen enkele ontwerpers en handelsbedrijven er wel
degelijk in om een deel van hun collectie in Nederland te laten produceren.
Ze hechten aan de geografische nabijheid omdat dit overleg en controle
vergemakkelijkt.
Tijdens de gesprekken is de vraag aan de orde geweest in hoeverre
allochtone naaiateliers een rol zouden kunnen vervullen in de productie van
kleinschalige series. Hoewel in de jaren ’90 een groot aantal illegale
naaiateliers zijn gesloten (Raes 2000) zouden de overgebleven legale ateliers
een nog onaangeboorde bron kunnen zijn.
Er is in Nederland nog weinig sprake van verticale samenwerking tussen
ontwerper en producent of handelsbedrijf. Tijdens gesprekken is dikwijls
verwezen naar situaties in bijvoorbeeld België en Italië, waar de
confectieindustrie leidend is in de samenwerking met ontwerpers. Een
leidende rol van de Nederlandse confectieindustrie ligt niet in de lijn der
verwachting door gebrek aan schaal. Handelsbedrijven daarentegen zouden
door hun centrale rol als kop-staartbedrijf vaker het initiatief kunnen nemen
tot verticale samenwerking met ontwerpers.
7.3.10 Locatie

Vestiging in Amsterdam wordt voor ontwerpers beperkt ingegeven door
zakelijke (netwerk) maar vooral ook door persoonlijke motieven
(grootstedelijke voorzieningen, opleiding, vrienden). Handelsbedrijven kiezen
voor Amsterdam vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van een
luchthaven. Vanuit de bestaande concentratie rond het Kon.
Wilhelminaplein is een vlucht zichtbaar naar de periferie: concentraties zijn
inmiddels te vinden in Almere, Zuidoost, Noord en op Schiphol-Rijk.
Daarvoor zijn verschillende redenen aangevoerd:
•

onvoldoende onderscheidend vermogen in het grote cluster aan het Kon.
Wilhelminaplein

•

kwalitatief onvoldoende uitstraling aan het Kon. Wilhelminaplein

•

kortere afstand tot Schiphol (luchtvracht).

Maar zelfs bij herhuisvesting hecht men eraan om met bedrijven uit
hetzelfde segment te clusteren, om klanten (inkopers) efficiency te bieden. In
dat opzicht blijven clustervoordelen onomstreden.
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Uit andere onderzoeken (ETIN 2003; TNO 2004) blijkt dat clustering geen
direct effect heeft op marktoriëntatie: ontwerpers en ontwerpbureaus zoeken
hun klanten niet in de eigen regio.
Amsterdam heeft uit historisch oogpunt nog een concurrentievoordeel in de
marketing van de modebranche (internationale naamsbekendheid, trendy
imago) maar verliest terrein waar het gaat om daadwerkelijke huisvesting
van modegerelateerde bedrijven. De vraag is of dit laatste vanuit het oogpunt
van de branche een bezwaar is. Het gebied waarbinnen activiteiten zijn
geconcentreerd, is de strook tussen de assen Arnhem-Amsterdam en
Eindhoven-Rotterdam. Daarbinnen hebben zich vanuit de bedrijvigheid en
lokale culturen verschillende vestigingsmilieus ontwikkeld: Amsterdam als
handelscentrum, Arnhem als creatief centrum (high culture), Rotterdam als
centrum van urban culture. De vraag is gerechtvaardigd of iedere stad zich
op alle belangrijke aspecten van de modebranche (ontwerp, handel, platform)
moet ontwikkelen. Er kan ook worden gepleit voor benutting en profilering
van de historisch gegroeide sterke punten. De interactie tussen de
knooppunten en de erkenning van elkaars positie is wel een noodzakelijke
voorwaarde voor een optimale benutting en profilering naar het buitenland.
7.3.11 Innovatie

De vraag die hier moet worden gesteld, is welke vorm van innovatie wordt
nagestreefd:
•

innovatie van proces met als doel maximale efficiency, of

•

innovatie van markten met als doel een grotere verspreiding en een
hogere omzet, of

•

innovatie van organisatie om merken te profileren en te lanceren.

Handelsbedrijven zoeken innovatie nog sterk in verbetering van processen,
bijvoorbeeld door middel van toepassing van ict om point-of-sale-informatie
zo snel mogelijk bij de producent te krijgen, of productie in kleinere series
tegen een acceptabele prijs mogelijk te maken. In literatuur (Stockert 2004: 7)
wordt geconstateerd dat veel productie- en handelsbedrijven nog steeds
uitgaan van een push van goederen in de consumentenmarkt. Men heeft
weliswaar een target customer op het netvlies maar kent deze consument
niet persoonlijk, spreekt deze consument nooit en heeft dus nooit de
mogelijkheid om op concrete wensen te reageren. Zelfs realtime point-ofsale-informatie neemt dit knelpunt niet weg: de consument kan tenslotte
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toch alleen datgene kopen wat wordt aangeboden. Hij (of zij) kan niet kopen
wat niet wordt aangeboden. Terwijl juist daar de potentie ligt.
Voorlopers onder de modehandelsbedrijven met een duidelijk merkenbeleid
integreren innovatie in hun organisatie, of huren externe ontwerpers in als
stylist, consultant of sparring partner voor het eigen stylingteam. Ze creëren
een extern netwerk voor innovatie, en kijken daarbij overigens niet naar
geografische nabijheid.
Anderzijds hebben veel modeontwerpers nauwelijks notie van target
customers. Innovatie van markten - het definiëren, exploreren en ontsluiten
ervan - zou hun intrinsieke creatieve innovatie meer effect geven.
7.4. Vergelijking met andere modeclusters

Het Amsterdamse cluster kan in de internationale vergelijking als volgt
worden ingepast:
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Tabel 7.1: Clusterkenmerken modeclusters verschillende steden

omvang
type bedrijven

reikwijdte cluster

localisering

netwerk met
horizontale, verticale
en laterale verbanden
rol instituties

Nottingham
110 bedrijven
midden- en
kleinbedrijf

New York
4000 bedrijven
midden- en
kleinbedrijf en
grootbedrijf
ontwerp ontwerp productie productie groot/detailhandel groot/detailhandel
ruimtelijke
2 concentraties:
concentratie in
A. Garment
Lace Market
District (productie
+ verkoop
mainstream
kleding);
B. Lower East Side
Manhattan (jonge
designers,
alternatieve
scene)
ja
ja

Seoel
27.000 bedrijven
midden- en
kleinbedrijf

ja

nee

- steun overheid:
ja
-1
ondersteunende
instelling

- steun overheid:
niet bekend
- sterk
institutioneel
kader
(opleidingen,
trendbureaus etc)
met name binnen
cluster B

- steun overheid:
niet bekend
- institutioneel
kader: niet
doorslaggevend

- steun overheid: nee
(alleen citymarketing)
- 3 ondersteunende
instellingen

ja

nee

met name binnen
cluster B
A zoekt inspiratie
bij B

ja

nee

flexibel en snel
reageren op vraag
afnemers

A. primair
ketenintegratie
B. niet geformuleerd

sociaal kapitaal
ja
(vertrouwen,
wederzijdse
afhankelijkheid)
gemeenschappelijke
ja
identiteit
vernieuwingsstrategie binnen eigen
netwerk

ontwerp productie groot/detailhandel
ruimtelijke
concentratie in
deelgebied
Tongdaemun in
Cheonggyechondistrict

Amsterdam
1700 bedrijven
micro-, midden- en
kleinbedrijf,
grootbedrijf
ontwerp - productie groot/detailhandel dienstverlening
A. handelsbedrijven:
geconcentreerd
- in/rond WFC
- Amsterdam-Noord
- Amsterdam-Zuidoost
B. ontwerp:
niet onderzocht op
kleinschaliger niveau

(Bronnen: Crewe 1996, Nahm 2001, Rantisi 2002, Roso 2005))
7.5. Nader onderzoek

De mode+kledingindustrie is een hybride industrie, met enerzijds haar
bedrijfsmatige, industriële processen en anderzijds eigen, deels divergerende
culturele waarden. Dat leidt tot een botsing van culturen, wederzijdse
vooroordelen en gebrek aan communicatie. Uit de interviews is echter
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gebleken dat er meerwaarde zit in het overbruggen van de verschillen:
succesvolle handelsbedrijven onderscheiden zich met design, ontwerpers
met een zakelijke benadering vinden eerder opdrachtgevers en een platform
voor verkoop.
Toch is er ook veel nog onbekend over de mode+kledingsector. Door haar
hybride karakter wordt de sector in haar volle breedte niet ‘gezien’ in
bestaande onderzoeksprogramma’s, die ofwel zijn gericht op de creatieve
industrie ofwel op de industriële productie. Ook veel ondersteunende
maatregelen zijn ofwel bedoeld voor de industrie ofwel voor de culturele
sector. De cultureel ondernemer die zich hierin staande houdt, is van veel
markten thuis.
Het interessante aan de mode is dat zij in potentie juist in de voorhoede kan
opereren van niet-technische innovatie door een koppeling aan te brengen
tussen culturele of symbolische waarden en economische waarde.
Er is nog veel onbekend over de modesector, zowel in Nederland als wat
betreft Nederland in internationaal perspectief. Zo bestaat in Nederland een
hiaat waar het gaat om de een exact beeld van de economische waarde van
de fashion design sector in vergelijking met de reguliere confectie- en
detailhandelsomzetten. Een onderzoek analoog aan het onderzoek van de
British Fashion Council/Department of Trade & Industry is zinvol.
Internationaal zou een vergelijking van de top 10 van global fashion capitals
op sectorstructuren en institutionele structuren waardevolle informatie
kunnen bieden voor uitbouw van het Nederlandse fashion design.
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- Han Bekke (Modint)
- Paul van Berkel (Artemis)
- Maarten van Doorn (NOmagazine)
- Ad van Dongen (Bijenkorf)
- Marcel Ensing (ING Bank)
- Niels Klavers (ontwerper)
- Gloria Kok (Jurk BV)
- Max van Lingen (Mexx)
- Heidi Long (ontwerper)
- Dirk Mulder (ING Bank)
- Arnold Perizonius (Marlies Dekkers/Zwanenburg Mode Import)
- Erny van Reijmersdal (ontwerper)
- Geert de Rooij (People of the Labyrinths)
- Melanie Rozema (ontwerper)
- Bastiaan van Schaijk (Avantgarde)
- Riet Spijkers (ontwerper)
- Truus Spijkers (ontwerper)
- Jeroen Teunissen (ontwerper)
- Jos van Tilburg (G-star)
- James Veenhoff (Moshi Moshi)
- Babette Venderbos (ontwerper)
- Dick van der Vlies (nieuweontwerpers.nl)
- Sascha Warmenhoven (ontwerper)
- Angelique Westerhof (Dutch Fashion Foundation)
- Angelica Wasylewsky (Young Designers United)
- Pascal Zantman (Zantman Groep)
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Bijlage 3: resultaten enquete
PRIORITERING VRAAGSTUKKEN (n=17)
belangrijkste vraagstuk = 1, minst belangrijke vraagstuk = 5.
kleine thuismarkt voor Nederlandse modeontwerpers

3,1

nauwelijks productiefaciliteiten dichtbij huis

3,3

moeizame financiering

2,3

versnippering modesector

3,7

aansluiting tussen modeontwerpers en commerciële

2,6

modecircuit
financiering: 10 x genoemd als (zeer) belangrijk (score 1-2)
versnippering: 10 x genoemd als (zeer) (on)belangrijk (score 4-5)
aansluiting: 9 x genoemd als (zeer) belangrijk (score 1-2)

STELLINGEN (n=18)
1. er zijn teveel modeontwerpers

eens: 17%

oneens: 83%

2. de modesector is versnipperd

eens: 67%

oneens: 33%

3. talentvolle ontwerpers worden onvoldoende

eens: 39%

oneens: 61%

eens: 22%

oneens: 78%

eens: 61%

oneens: 39%

eens: 100%

oneens: 0%

eens: 83%

oneens: 17%

eens: 89%

oneens: 11%

gepromoot
4. Nederland is niet toe aan vernieuwend
modedesign
5. winkelketens zijn te dominant in design, er is
geen ruimte voor zelfstandige designers
6. ontwerpers hebben te weinig commerciële
kennis om zelf een label in de markt te zetten
7. ontwerpers hebben te weinig commerciële
mogelijkheden om zelf een label in de markt te
zetten
8. er is een mismatch tussen modeontwerpers
en het commerciële modecircuit
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BEOORDELING ONDERNEMINGS- + ONTWIKKELINGSKLIMAAT (n=18)
-5 = zeer slecht, 5 =zeer goed
er bestaat vertrouwen tussen de bedrijven

-2,4

er zijn grote ondernemingen die een voorbeeldrol kunnen

2,3

vervullen
er zijn organisaties die een intermediaire rol kunnen

0,8

vervullen
vraagstukken die gezamenlijke actie eisen, worden herkend

-1,2

vraagstukken die gezamenlijke actie eisen, kunnen worden

0,8

aangepakt
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Bijlage 4: Participaties in mode-/kledingbedrijven van leden Nederlandse Vereniging van
Participatiemaatschappijen
Betrokken

Type

Jaar

Maatschappij

onderneming

Bedrijfsactiviteit

1997

ABN AMRO

Unex Shoes / Van

Schoenen

investering

Spaendonk Shoes/
Van Leer Holding
1997

ABN AMRO

Van Heek ten Cate

Textielindustrie

1997

Halder / Alpinvest

Tootal Fabrics

Leverancier voor stoffen in

1998

NPM Capital

Canoe Jeans

Groothandel textiel

1998

Parnib

Emergo Fashion Group

Modeketen McGregor

1999

Alpinvest

Topstar

Producent van jassen, mantels

Fashion/Interstar

en jacks

modebranche

Modes
1999

F. van Lanschot

Prof Beroepskleding

Productie en handel en

Participaties

Services Holding N.V.

beschermende en

1999

Gilde Participaties

Tango Shoes B.V.

Schoenen retailketen

1999

Greenfield Capital

Steps/Et toi

Modewinkels

Kuyichi International

productie/handelsonderneming

B.V.

in casual kleding op fair-trade

veiligheidskleding

Partners
2000

PPM Stimulans

start

basis
2002

ABN AMRO Participaties

Oilily

Ontwerpen, produceren en

Expansie/Turn

verkopen van kleding en

Around

accessoires voor vrouwen en
kinderen
2002

Industriebank LIOF

Possen.com

Maatkleding gebruikmakend

Expansie

van geavanceerd logistiek
software systeem
2003

ABN AMRO Participaties

G-Star

Internationale

Management

Jeansonderneming, alle

Buy-out

producten onder het eigen GStar merk. Verkoop in 30
landen wereldwijd
2003

ABN AMRO Participaties

Jill Holding BV / G-star

2003

ABN AMRO Participaties

Olly's Holding (Oilily)

Household Goods & Textiles

Management
Buy-out

Bron: Nederlandse Vereniging van
Participatiemaatschappijen, 2004
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