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1. INLEIDING 

1.1. OPZET 

In 2010 voerde het Flanders DC Kenniscentrum aan Antwerp Management School een 

voorstudie uit naar de afbakening en impactmeting van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen 

(Guiette, Schramme & Vandenbempt, 2010). In deze studie werd een pragmatische en 

consistente definitie voorgesteld van deze Creatieve Industrieën. Deze definitie vormt 

sindsdien het uitgangspunt voor onderzoek naar de professionalisering en het stimuleren van 

ondernemerschap in de verschillende creatieve sectoren. Het Kenniscentrum definieert de 

‘Creatieve Industrieën’ in de studie als “het geheel van sectoren en activiteiten die beroep doen 

op de input van menselijke creativiteit voor de creatie van economische, maatschappelijke en 

symbolische meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de waardeketen 

(creatie, productie, disseminatie en consumptie), en die bijdragen aan de uitbreiding van het 

‘creatief voordeel’ in Vlaanderen.” De sectoren waarover gesproken wordt zijn Architectuur, 

Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten, Cultureel erfgoed, Design, Gaming, Gedrukte 

media, Mode, Muziek, Nieuwe media, Podiumkunsten en Reclame & Communicatie.  

Dit onderzoeksrapport kadert in de opdracht van het Flanders DC – Antwerp Management 

School Kenniscentrum om Creatief Vlaanderen meer ondernemend te maken. Hierbij werden 

in eerste instantie de waardenetwerken per sector in kaart gebracht, evenals de 

bedrijfseconomische impact van elke sector (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 

2011a), de drivers en drempels (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 2011b), de 

symbolische waarde van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen (Guiette, Jacobs, Loots, 

Schramme & Vandenbempt, 2011), de dominante denkkaders van de Creatieve Industrieën 

(Jacobs, van Andel, Huysentruyt & Schramme, 2012) en de bijdrage van de Creatieve 

Industrieën tot een innovatief Vlaanderen (Jacobs, Demol, Van Andel & Schramme, 2013). 

Ook in de internationale literatuur worden de Creatieve Industrieën steeds vaker naar voren 

geschoven als een groep sectoren die een belangrijke bijdrage levert tot de economische 

realiteit. Enerzijds draagt zij door haar zeer specifieke karakter sterk bij tot een gunstig klimaat 

voor het aantrekken van creatieve kenniswerkers en het verbreden van ieders visie zodat 

nieuwe combinaties tot stand komen (Florida, 2002). Anderzijds komen de Creatieve 

Industrieën ook steeds meer onder de aandacht als economische en innovatieve entiteit op 

zich. 

Dit onderzoeksrapport naar internationalisering van de Vlaamse mode-industrie is een eerste 

stap naar een beschrijving van de nieuwe internationale waardeketens van de Creatieve 

Industrieën. Deze waardeketens hebben de laatste decennia immers een drastische 

metamorfose ondergaan. Dankzij exponentiële vooruitgang in de technologie en digitale media 

is het speelveld van de internationale handel in de voorbije jaren steeds toegankelijker 

geworden. Deze evolutie creëert nieuwe kansen voor ondernemers, maar vraagt ook om 

nieuwe managementrollen en -vaardigheden voor zowel individuen als bedrijven om te kunnen 

concurreren in deze ‘platte wereld’ (Friedman, 2007).  

Aangezien 2013 een bijzonder jaar is voor de Vlaamse mode (de Antwerpse Academie voor 

Schone Kunsten bestaat dan 350 jaar, waarbij de modeafdeling tevens haar 50
ste

 verjaardag 
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viert), zal de mode-industrie als case dienen voor deze studie. Het Flanders DC Kenniscentrum 

aan Antwerp Management School wil graag deze nieuwe genetwerkte omgeving onderzoeken 

en concretiseren voor de Vlaamse modesector. Met dit onderzoek willen we zowel de sector 

als de overheid inzicht geven in de processen van internationalisering en de drempels en 

drivers blootleggen. Daarnaast is dit document zo opgesteld dat het ook bruikbaar is voor 

mensen buiten de sector die op zoek zijn naar informatie over internationalisering binnen de 

Vlaamse mode-industrie. In dit onderzoek zal een antwoord gezocht worden op de vraag naar 

drempels en drivers voor internationalisering van Vlaamse modemerken met als doelstelling 

inzicht te verwerven in de internationale dynamieken in de waardeketen van de mode-industrie. 

Als aanvulling op de onderzoeksresultaten zullen in een annex ook enkele observaties 

geformuleerd worden die betrekking hebben op internationalisering in de creatieve industrieën 

in het algemeen. 

Tot slot willen we er nog even op wijzen dat in dit rapport enkel de inside-out strategie wordt 

onderzocht, namelijk hoe kunnen Vlaamse creatieve bedrijven hun activiteiten uitbreiden naar 

het buitenland in het kader van een groeistrategie. De  effecten van globalisering (de outside-in 

benadering) op de lokale markt vallen – hoewel ze belangrijk en interessant zijn – buiten de 

scope van dit onderzoek.  
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2. METHODE 

Voor dit onderzoek naar internationalisering van de waardeketen van Vlaamse modebedrijven, 

bekijken we allereerst de heersende theorieën betreffende internationalisering van bedrijven. 

Vervolgens worden enkele concepten uitgediept die specifiek relevant zijn binnen de 

waardeketen van de mode-industrie. Idealiter kunnen dan voorspellingen met betrekking tot 

internationaliserings-strategieën en bijhorende drempels en drivers worden verbonden aan de 

verschillende modesegmenten In het tweede deel van deze studie wordt het kader getoetst 

aan de realiteit door middel van diepte interviews. Voorlopig ontbreekt het ons immers nog aan 

een model voor internationalisering dat rekening houdt met zowel de eigenheid van de mode-

industrie als de verschillende segmenten waarbinnen de bedrijven opereren. Voor de opdeling 

in segmenten baseren we ons op het onderzoek ‘De mode-industrie in Vlaanderen 

gesegmenteerd’ van Schrauwen & Schramme (2013) dat vier segmenten onderscheidt (cfr. 

infra). Voor elk segment bespreken de onderzoekers de waardeketen en de verschillende 

managementdomeinen. Dit rapport in complementair aan het segmentatie-onderzoek en diept 

de specifiek internationale aspecten van de waardekentens verder uit.  

Uiteindelijk zal met dit rapport worden getracht volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

 Wat zijn de internationale aspecten in de diverse schakels van de economische 

waardeketen van de mode-industrie? Verschillen deze internationale dynamieken per 

segment binnen de mode-industrie? 

 Wat zijn de drempels en drivers voor internationalisering? 

 Wat kunnen kan hieruit geconcludeerd worden met betrekking tot de kritische 

succesfactoren voor de internationalisering van een (Vlaams) modelabel?  

Het eerste deel van dit rapport is gebaseerd op de (schaarse) beschikbare literatuur over de 

modesector in België en internationale publicaties over internationalisering en het management 

van voornamelijk KMO’s. Wetenschappelijke teksten werden aangevuld met berichtgeving van 

de binnenlandse pers.  

In het tweede deel zal het theoretische kader getoetst worden aan de werkelijkheid door middel 

van een bevraging van professionals in de Vlaamse mode omtrent hun ervaring met en de 

impact van internationale waardeketens. Aangezien het onderzoek voornamelijk een 

exploratief karakter bevat, is ervoor gekozen dit onderzoek uit te voeren middels een reeks 

semigestructureerde diepte-interviews. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zowel 

de verschillende segmenten binnen de modesector alsde verschillende schakels (creatie, 

productie, distributie en consumptie) van de economische waardeketen. We maakten, zoals 

eerder vermeld, onder meer gebruik van het segmentatierapport van Schrauwen & Schramme 

(2013). Niet alleen verschilt de Vlaamse mode-industrie immers van de globale modesector, er 

zijn ook duidelijke verschillen tussen ieder segment binnen de Vlaamse mode-industrie. De 

respondenten werd gevraagd naar hun internationaliseringsstrategie, hun ervaring met en de 

impact van internationale waardeketens en mogelijke drivers en drempels. Op basis van deze 

diepte-interviews zijn per segment de internationale dynamieken in de verschillende schakels 

van de waardeketen beschreven. 

De selectie van de cases gebeurde in overleg met Flanders DC en Flanders Fashion Institute 
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(FFI) en is gebaseerd op de veronderstelling dat criteria als segment (onafhankelijke designer, 

middensegment of kledingketen), grootte van het bedrijf en levensfase waarin het label of de 

designer zich bevindt invloed hebben op het internationaliseringsproces. Op deze punten werd 

dus variatie nagestreefd in de keuze van de cases. De impact van het segment op het 

internationaliseringsproces bleek bovendien dermate groot dat ervoor gekozen werd de 

waardeketen voor de drie segmenten apart te bespreken. Ook de levensfase waarin het 

modelabel zich bevindt
*
 en de grootte van het bedrijf (van eenmansbedrijf tot internationaal 

beursgenoteerd bedrijf met enkele honderden medewerkers in binnen- en buitenland) werden 

verondersteld de internationaliseringsprocessen in grote mate te beïnvloeden en werden dus 

ook meegenomen in de case-selectie. 

De geïnterviewden zijn managers of andere werknemers die betrokken zijn bij de 

internationaliseringsstrategie van hun label. Aangezien dit rapport verslag doet van een 

onderzoek naar Vlaamse mode zijn enkel labels die hun hoofdkwartier in Vlaanderen of 

Brussel hebben bevraagd. In het totaal zijn er 12 interviews
†
 afgenomen waarbij telkens de 

internationale waardeketen werd besproken, inclusief de drempels, drivers en evoluties. 

Nadien werden de interviews geanalyseerd en werd binnen elk segment gezocht naar 

parallellen in de strategie. Zo werd uiteindelijk per segment getracht het 

internationaliseringstraject te beschrijven, geïllustreerd met relevante quotes uit de interviews. 

Naast een exploratief onderzoek naar de ervaringen van Vlaamse modeprofessionals met 

internationalisering is er ook een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het alumninetwerk van 

Vlaamse modeopleidingen. Deze opleidingen vormen een belangrijk onderdeel van het 

waardenetwerk, al bevinden ze zich strictu sensu niet in de (productie)keten van creatie naar 

consumptie. De Vlaamse modeopleidingen staan wereldwijd bekend om hun kwaliteit en 

bijzondere aanpak, waardoor ze enerzijds een mondiale aantrekkingskracht hebben voor 

studenten, en anderzijds alumni afleveren die voorbereid zijn op een carrière in belangrijke 

modesteden over de hele wereld. De onderzoeksvraag in het kwalitatieve onderzoek is 

tweeledig: 

 Wat is het effect van de internationalisering van de mode-waardeketens is op de 

Vlaamse modeopleiding? 

 Hoe manifesteert de internationalisering van de mode-waardeketens zich in de 

internationale verspreiding van het alumninetwerk? 

Om dit te onderzoeken zijn gegevens verzameld over de nationaliteit en huidige woonplaats 

van alumni van de twee Vlaamse modeacademies (Antwerpen en Gent). Deze data zijn 

gebaseerd op twee scripties die zijn geschreven in het kader van de master 

Cultuurmanagement aan Universiteit Antwerpen (Keyzers, 2012 en Harlange, 2012), 

aangevuld door middel van desk research. In totaal zijn data verzameld van 322 alumni, 

afgestudeerd tussen 1964 en 2013.  

. 

  

 

* De levenscyclus van een organisatie kan beschreven worden in verschillende strategische fases die eindigen in een crisis wanneer de 
overstap naar een volgende fase niet gemaakt wordt. Noordman onderscheidt drie fases van ontwikkeling bij culturele en creatieve 
organisaties. Eerst is er de pioniersfase, waarin de organisatie als een initiatief wordt gezien en de toekomst nog onzeker is. Dan volgt 
de investeringsfase, waarin de organisatie en haar activiteiten zich uitbreiden. Wanneer de organisatie zich heeft gevestigd in haar 
industrie zit ze in de continueringsfase (Hagoort, 2005). 

† Een overzicht van de geïnterviewde personen is te vinden in de bijlage.  



 

ONDERZOEKSRAPPORT 

DREMPELS & DRIVERS VOOR INTERNATIONALISERING VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN 8 
 

 

3.  DE VLAAMSE MODE-INDUSTRIE 

3.1. CREATIVITEIT IN DE VLAAMSE MODE-INDUSTRIE 

Al sinds de 19
de

 eeuw is de textielsector één van de sterkhouders binnen de Belgische 

industrie. Door de oprichting van een opleiding mode in Antwerpen in de jaren ’60 begint België 

in de jaren die volgen langzaam maar zeker ook naam te maken als modeland. Niet veel later 

belandt de textielsector echter in zwaar weer door de opkomst van productie in lageloonlanden 

en de oliecrisis in 1973. Ook interne factoren dragen bij tot de neerwaartse spiraal waar de 

Belgische textiel- en kledingindustrie in verzeild raakt: een gebrek aan 

managementvaardigheden en professionalisme, verouderde machines, een zwakke financiële 

structuur en vooral een nood aan innovatie, creativiteit en imago (Moons, 2009). Tussen 1970 

en 1974 verdwijnt één derde van de werkgelegenheid in de sector, goed voor zo’n 100.000 

banen. De problematiek ontgaat de politici niet. Op basis van een rapport van consultingbureau 

McKinsey besluit Minister van Economische Zaken Willy Claes een Textiel- en Confectieplan te 

lanceren met het oog op het consolideren van de sterktes en wegwerken van de zwakheden 

van de sector. Het federale vijfjarenplan gaat van start op 1 januari 1981, de uitwerking wordt 

toevertrouwd aan het pas opgerichte Instituut voor Textiel en Confectie in België (ITCB) 

(Devoldere et al., 2007) 

Het plan mist zijn effect niet: 1100 ondernemingen maken van de overheidssteun gebruik en de 

werkgelegenheid in de Textiel- en Confectiesector wordt gestabiliseerd. De grootste verdienste 

van het Textielplan komt echter voort uit het ‘dienstenluik’ van het Textielplan dat twee 

belangrijke initiatieven voortbrengt: de campagne ‘Mode dit is Belgisch’ en het bijhorende 

magazine en de Gouden Spoel, een wedstrijd voor jonge ontwerpers. De campagne moet het 

imago van de Belgische modewereld uitdragen en de Belgische consument ervan overtuigen 

om mode uit eigen land te kopen (De Voldere et al., 2007).  

Parallel met deze nationale ontwikkelingen, komt in de jaren ’80 de internationale doorbraak 

van de Belgische mode dankzij de aandacht die de net afgestudeerde Antwerpse zes trekken 

op de Londense modeweek in 1986. In datzelfde jaar start ook La Cambre in Brussel met een 

mode-opleiding die net als de Antwerpse academie een focus legt op creativiteit. Voor de 

oprichting van een derde fulltime mode-opleiding was het wachten tot de jaren ’90, dan startte 

ook de academie Gent met een afdeling mode.  

Na enkele decennia van bloei en succes lijkt de Belgische mode vandaag weer klappen te 

krijgen. Op de nationale en internationale modemarkt woedt een hevige concurrentieslag. Dat 

maakt het voor veel jonge ontwerpers maar ook nationaal bekende labels vaak moeilijk om zich 

op de buitenlandse markt te integreren. Alvorens verder in te gaan op de internationalisering 

van modebedrijven is het nodig even stil te staan bij de structuur van het Belgische 

modelandschap met al zijn segmenten en ook bij de productie- en waardeketen van mode-

artikelen.  
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3.2. SEGMENTEN BINNEN DE VLAAMSE MODE-
INDUSTRIE 

Traditioneel wordt de Vlaamse modesector in onderzoeken steeds als een homogeen geheel 

benaderd. Bovendien wordt de sector sinds de introductie van ‘Mode dit is Belgisch’ niet zelden 

gereduceerd tot de onafhankelijke ontwerpers (Gimeno Martinez, 2007). Het spreekt voor zich 

dat het aanbod aan Vlaamse mode veel breder is. Het is belangrijk dit te beseffen wanneer we 

het onderwerp van internationalisering aansnijden omdat deze diversiteit ook gereflecteerd 

wordt in het internationale beleid van de labels. Niet elk bedrijf functioneert volgens de logica 

van onafhankelijke ontwerpers uit het topsegment (Schrauwen & Schramme, 2013). Het hoeft 

geen betoog dat pakweg Detlev BVBA  van Raf Simons  volgens een andere logica werkt dan 

kledingketen JBC. Schrauwen & Schramme (2013) onderscheiden volgende vier segmenten
*
:  

Onafhankelijke Ontwerpers 

Bij onafhankelijke ontwerpers staat de visie van de designer centraal. De ontwerpen zijn 

creatief en hebben een hoge symbolische waarde. Bovendien zijn de stukken vaak technisch 

complex en vragen ze meer specialisatie bij de fabricage. De afzetmarkt voor de onafhankelijke 

ontwerpers is klein, wat resulteert in kleine oplages en – mede door de hoge kwaliteits- en 

techniciteitseisen – hoge prijzen. De (hoofd)ontwerper is de stichter van het label, en (meestal) 

een van de eigenaren. Bekende Vlaamse voorbeelden zijn Dries Van Noten, Tim Van 

Steenbergen en Ann Demeulemeester. 

Middensegment 

In het middensegment vinden we merken die zich voornamelijk richten op een duidelijk 

afgebakende groep consumenten uit de (hogere) middenklasse. Niet enkel de creativiteit van 

het ontwerp staat centraal, maar er wordt ook rekening gehouden met de identiteit van het 

merk, de wensen en het profiel van klant en de trends. Hoewel de techniciteit van 

collectiestukken lager is dan bij onafhankelijke designers, wordt kwaliteit vaak hoog in het 

vaandel gedragen door de merken. Dit segment is in Vlaanderen goed vertegenwoordigd met 

onder meer Essentiel, Xandres, Just in Case en Nathalie Vleeschouwer. 

Kledingketens 

Kledingketens zijn niet gericht op specifieke klantenprofielen, maar op de grote massa, al 

spitsen sommige retailers zich wel toe op een duidelijke leeftijdscategorie. De collecties van 

deze ketens volgen elkaar in sneltempo op en bestaan uit basics, bestsellers en trends. Het 

ontwerpproces in dit segment gebeurt volgens een market-pull logica. Dit wil zeggen dat 

salescijfers, voorspellingen van trendbureaus, successen van designers en het straatbeeld in 

grote mate bepalen hoe de collecties er uit zien. Aangezien retailketens focussen op kwantiteit 

en schaalvoordelen en dus een grote groep mensen moeten bereiken om rendabel te zijn, gaat 

het voornamelijk om grote internationale ketens als H&M, Primark en Zara. Toch heeft 

Vlaanderen met o.a. JBC, Liza & Lola, E5 Mode en Bel & Bo ook enkele spelers in het veld.  

 

*
 Hoewel alle respondenten het bestaan van deze segmenten in Vlaanderen beaamden en zelfs benadrukten, wezen sommigen er wel 
op dat in het buitenland een label binnen een ander segment kan worden ingedeeld. Essentiel bijvoorbeeld, wordt bij ons beschouwd 
als een merk uit het middensegment, maar positioneert zich in Italië binnen een segment dat zich tussen het middensegment en het 
luxe/designersegment in bevindt. 
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Luxemerken en luxegroepen 

Het luxesegment mikt op de top van de consumentenmarkt. Dit segment bespreken we als 

laatste omdat er vooralsnog geen Vlaamse luxegroepen bestaan. De luxemarkt wordt 

gedomineerd door multinationale conglomeraten zoals LMVH en Kering, het voormalige PPR, 

die telkens verschillende merken in hun portfolio hebben. Luxelabels bieden vaak meerdere 

lijnen aan die gaan van couture over prêt-à-porter tot basisstukken die voor een bredere groep 

consumenten bereikbaar zijn. De merken hebben naast hun kledingcollecties vaak ook 

licenties voor andere luxeproducten zoals cosmetica parfum. Daarnaast hebben de 

multinationale groepen vaak ook niet-modegerelateerde luxemerken in hun portfolio. Kering 

bijvoorbeeld, de groep die onder meer Gucci, Yves Saint Laurent en Alexander McQueen bezit, 

is op het moment van schrijven (juni 2013) ook eigenaar van Fnac. De groep LVMH is dan 

weer een samenstelling van modelabel Louis Vuitton, champagnemerk Moët & Chandon en 

cognachuis Hennessy. Daarnaast bezit LVMH onder meer het attractiepark Le Jardin 

d’Acclimatation, de mediagroep Les Echos en hotel Cheval Blanc. 

3.3. DE MODE-INDUSTRIE IN CIJFERS 

In 2011 voerde het Flanders DC Kenniscentrum Creative Industries aan Antwerp Management 

School een studie uit naar de economische impact van de creatieve industrieën in Vlaanderen. 

Voor elke sector werden het aantal zelfstandigen, werkgevers, werknemers, de omzet en 

toegevoegde waarde berekend voor het jaar 2008. Voor de mode gaf dit volgende cijfers: 

Tabel 1 Kerncijfers modesector in Vlaanderen 2008 (Guiette et. al., 2011a) 

Variabele   Top-down  Bottom-up  

Zelfstandigen (#)   8.307  3.415  

Werkgevers (#)   3.989  3.328  

Werknemers (VTE)   26.926  20.576  

Omzet (€) *   6.826.644.000  7.613.998.874  

 

In deze berekening zijn alle schakels van het waardenetwerk opgenomen, van creatie over 

productie tot distributie en verkoop. 

Internationaal 

In 2011 zou er voor 3.065.559.000 euro aan kleding uit ons land uitgevoerd zijn, goed voor zo’n 

70% van de totale landelijke kledingomzet
*
.Frankrijk is met een aandeel 44% veruit de grootste 

afnemer van Belgische kleding, gevolgd door Duitsland, Nederland, Italië, het Verenigd 

Koninkrijk en Spanje. Buiten Europa zijn Tunesië en de Verenigde Staten de belangrijkste 

 

*
 Dit zijn cijfers op nationaal niveau, de cijfers uit de impactstudie hebben enkel betrekking op Vlaanderen 
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exportlanden. Wat de productie betreft zijn de belangrijkste landen China, Duitsland, Frankrijk, 

Nederland, Tunesië, Italië, Turkije, Bangladesh en India (CRB, 2012). 

De waardeketen 

In het onderzoeksrapport “Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en 

bedrijfseconomische analyse” werd per sector een waardenetwerk opgesteld waarin de 

verschillende kerncreatieve en ondersteunende creatieve schakels geïdentificeerd werden 

alsook de facilitatoren en randorganisaties en de actoren uit andere sectoren die invloed 

uitoefenen (Guiette et. al., 2011a). Het netwerk van de modesector is relatief complex met veel 

actoren die in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan de waardeketen, afhankelijk van 

de grootte van de onderneming. In onderstaande schema’s zijn de schakels in de 

waardenetwerken van de drie Vlaamse modesegmenten visueel voorgesteld. Met behulp van 

kleur is daarnaast de mate van internationalisering binnen elke schakel aangeduid.  

Figuur 1 Internationalisering binnen het waardenetwerk van onafhankelijke ontwerpers 

 

Figuur 2 Internationalisering binnen het waardenetwerk van het middensegment 
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Figuur 3 Internationalisering binnen het waardenetwerk van kledingketens 

 

 

Ontwerpers of managers van modebedrijven dienen vandaag dus over sterke organisatorische 

en communicatieve vaardigheden te beschikken, gezien de veelheid aan actoren binnen het 

veld. De voorbije decennia is het netwerk er bovendien steeds complexer uit gaan zien. 

Bloggers, pop-up stores en online verkoop zijn bijvoorbeeld pas de laatste jaren belangrijke 

fenomenen geworden. In wat volgt bespreken we niet het gehele netwerk, maar beperken we 

ons tot internationalisering in de schakels van de waardeketen: creatie, productie, distributie, 

en exploitatie. Andere actoren, zoals de overheid, ondersteunende organisaties, onderwijs en 

onderzoek maken geen deel uit van deze waardeketen, maar zijn wel belangrijke schakels die 

vanop de zijlijn een aandeel hebben in de ondersteuning, informatiebemiddeling, opleiding en 

het creëren van de juiste werkomstandigheden in de sector. Zij vormen de creatieve schakels 

buiten de creatieve sector. De media en bloggers horen ook thuis in deze laatste groep. Zij 

corresponderen over de collecties en kunnen hierdoor een invloed hebben op de zichtbaarheid 

en promotie van de collecties. Ze bevorderen de verkoop naar zowel retail als de consument. 

Vooral bloggers en online-media hebben hierbij een uitgesproken internationaal bereik.  

Figuur 4 Overzicht van de waardeketen van de Vlaamse mode-industrie 

 (Guiette, Jacobs, Schramme & Vandenbempt, 2011a) 
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4. DE INTERNATIONALE 
WAARDEKETEN VAN DE MODE-
INDUSTRIE 

‘De aarde is plat’, zo claimt The New York Times journalist Thomas Friedman in zijn 

gelijknamige boek (2007). Dankzij exponentiële vooruitgang in de technologie en elektronische 

media is het speelveld van de internationale handel de voorbije jaren steeds toegankelijker 

geworden. Onder invloed van de globalisering zijn wereldwijde communicatie en samenwerking 

mogelijk, maar anderzijds beperkt ook concurrentie zich niet langer tot de directe omgeving of 

omringende landen. De globalisering van de mode-industrie gaat verder dan verkooppunten in 

het buitenland. Internationale afzetmarkten zijn één aspect, de internationalisering van de 

gehele waardeketen een tweede en ingrijpendere evolutie. In de studie “Fashionate About 

Creativity” uit 2007 beschrijven De Voldere, Maenhout en Debruyne dat de mode-industrie in 

toenemende mate internationaal georganiseerd wordt waarbij de schakels van de keten op 

verschillende locaties wereldwijd worden uitgebouwd. Vandaag valt vooral op dat de 

productietak grotendeels buiten België en zelfs buiten West-Europa gesitueerd is. De Voldere, 

Maenhout en Debruyne merken op dat het proces om modeartikelen in de winkel te krijgen 

door deze internationalisering van de productie veel complexer is geworden. Anderzijds maakt 

de vooruitgang op het vlak van (informatie-)technologie de coördinatie van zulke internationale 

operaties wel steeds makkelijker. De evoluties zijn zo ingrijpend dat de rol en het belang van 

alle actoren in het waardenetwerk van de mode-industrie de laatste 15 jaar ingrijpend 

veranderd zijn.  

In wat volgt zullen de verschillende schakels van de waardeketen gekoppeld worden aan 

enkele theoretische inzichten met betrekking tot internationalisering. 

4.1. DELOKALISERING VAN DE PRODUCTIE 

Als gevolg van de hoge loonkost in België en een tekort aan technisch opgeleid personeel, 

gaan de meeste Vlaamse labels in zee met buitenlandse fabrikanten. Afhankelijk van de speed 

to market is daarbij hoge kwaliteit dan wel een lage productieprijs of een korte levertijd de 

meest bepalende factor in de locatiekeuze. Vanaf de jaren zeventig verhuisden de Vlaamse 

modebedrijven hun seriefabricage van West-Europa naar Oost-Europa, Noord-Afrika en Azië, 

waar de lonen lager waren. Intussen lijkt er echter een tegenbeweging op gang te komen 

waarbij een deel van de productie weer terugkeert naar Oost- en Zuid-Europa. Hoewel kan 

gesproken worden van een trend, blijkt uit cijfers van Creamoda, de beroepsfederatie voor 

confectioneurs, dat nog steeds het grootste deel van de productie voor Belgische 

modebedrijven in China plaatsvindt (Creamoda, 2011). Het land produceert volgens de laatste 

cijfers zo’n 25% van de Belgische kleding.  

De drivers voor delokalisering van de productie kunnen worden ingedeeld in enerzijds ‘pull-’ en 

anderzijds ‘push’-factoren (Kotabe, 1998). In essentie kunnen "push" factoren beschouwd 

worden als negatieve drivers. Omgevingsfactoren die een bedrijf verplichten om internationaal 

te gaan produceren, bijvoorbeeld een tekort aan geschoold personeel in eigen land. 
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Pullfactoren daarentegen, zijn positief, ze kunnen worden beschouwd als kansen die de 

onderneming ziet in het buitenland (Ibid). Voorbeelden hiervan zijn een kostenvoordeel in het 

buitenland en de aanwezigheid van grondstoffen, geschoold personeel en een goed uitgeruste 

infrastructuur (Loppacher, Cagliano & Spina, 2008).  

De voorbije decennia zijn Vlaamse modebedrijven steeds meer de vorm gaan aannemen van 

een kop-staartbedrijf. De kop staat hierbij metafoor voor de creatieschakel, de staart voor de 

exploitatie. Beide schakels blijven lokale bedrijvigheden. Wat zich tussen deze twee afspeelt, 

de productie, wordt uitbesteed aan buitenlandse onderaannemingen of fabrikanten. Wat de 

distributie betreft is het beeld meer divers, maar deze schakel wordt later nog uitvoerig 

besproken. Productieateliers in eigen land zijn dun gezaaid. Het document Belgian Designer 

Partners (2012), een samenwerking van Creamoda met sectororganisaties FFI en MAD 

Brussels maakt melding van 14 productiebedrijven in België waaronder ook enkele met ateliers 

in onderaanneming of eigen productie in Oost-Europa. 

In de literatuur wordt vaak benadrukt dat het coördineren van een internationale productie een 

complexe taak is. Hoewel het bedrijven in veel gevallen aanzienlijke voordelen kan opleveren, 

zijn er ook drempels te overwinnen alvorens de voordelen kunnen prevaleren. Enkele 

belangrijke uitdagingen die in de literatuur worden genoemd zijn (Hines & Bruce, 2007): 

 het identificeren van geschikte buitenlandse partners  

 het (ter plaatse) controleren en beoordelen van de fabrikanten  

 samenwerken en onderhandelen met buitenlandse partners  

 het managen van de ontwikkeling en opleiding van buitenlandse leveranciers 

 cultuur- en staalverschillen 

 leververtragingen door transport  

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat sommige van de aangehaalde risico’s eigen zijn aan 

het proces van uitbesteden van de productie, ongeacht de locatie. Cho en Kang (2001) 

verdeelden al deze uitdagingen en risico's in drie groepen:  

1. de eerste groep risico’s heeft betrekking op de logistieke ondersteuning; 

Internationale productie impliceert langere afstanden die op hun beurt zorgen voor 

langere levertijden. Dit vraagt om meer voorraden en verhoogt de kans op problemen. 

Vertragingen onderweg bijvoorbeeld kunnen het zo al krappe schema van labels danig 

onder druk zetten. Ook het controleproces ter plaatse wordt omslachtiger naarmate de 

afstanden groter worden. 

2. De tweede groep bevat de culturele verschillen. Verschillen in waarden, taal, religie, 

attitude en gewoonten kunnen communicatieproblemen veroorzaken en bemoeilijken 

potentieel het evalueren van de producten, het afsluiten van contracten en het 

onderhouden van internationale relaties.  

3. De derde en laatste groep uitdagingen, heeft te maken met regelgeving. 

Overheidsvoorschriften kunnen internationale productie zowel direct als indirect 

beïnvloeden. Douanerechten en quota zijn de meest directe overheidstussenkomsten 

die de internationalisering van de productie beïnvloeden, maar ook een complexe 

administratie kan een drempel zijn tot internationalisering. 
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4.2. DISTRIBUTIE & EXPLOITATIE  

De laatste schakels in de waardeketen zijn die van de distributie en verkoop. Wat er gebeurt 

nadat de collectie is geproduceerd, maar vooraleer de kleding in de winkels terechtkomt, 

verschilt sterk per segment.
*
 De distributieschakel gaat verder dan de louter logistieke 

verdeling van de producten. Ook B2B-verkoopsprocessen met beurzen, agenten en 

modeweken, zijn onderdeel van deze schakel.  

Als gevolg van de globalisering en de digitale revolutie, is het voor ontwerpers en modelabels 

vandaag mogelijk om steeds sneller en eenvoudiger internationale afzetmarkten te bereiken. 

De kleine afzetmarkt en stagnering van de Belgische economie, spelen ongetwijfeld mee in de 

beslissing van labels om andere horizonten te verkennen. Zeker voor onafhankelijke designers 

met een nichestrategie is internationaliseren haast een conditio sine qua non voor een 

duurzame, rendabele bedrijfsvoering. Voor het middensegment en kledingketens blijft de 

thuismarkt wel primair als afzetmarkt. Toch zijn er ook enkele Vlaamse retailers en zéker heel 

wat labels uit het middensegment die op zoek gaan naar groei in het buitenland.  

4.2.1. Internationaliseringstheorieën 

Internationaliseringstheorieën proberen te verklaren waarom ondernemingen besluiten om ook 

buiten hun thuismarkt actief te zijn en beschrijven de strategieën en structuren die ze 

ontwikkelen om dit te doen. De eerste wetenschappelijke publicaties over internationaal 

ondernemen stammen uit de jaren ‘50-’60 van de vorige eeuw, de periode waarin verschillende 

Amerikaanse bedrijven hun activiteiten gingen uitbreiden naar landen in Europa, Azië en de 

rest van de wereld. Sindsdien is, aangespoord door de toenemende internationale 

bedrijfsvoering, de focus in de literatuur drastisch veranderd. Recent ligt de nadruk in de 

literatuur op de zogenaamde born globals, ondernemingen die reeds vanaf hun oprichting  

internationaal georiënteerd zijn. Er is veel onderzoek gedaan naar de internationalisering van 

modebedrijven, maar in de literatuur wordt haast uitsluitend gefocust op grote multinationale 

organisaties – voornamelijk kledingketens en luxeconcerns - en hun strategieën. Belgische 

modehuizen hebben veelal een kleinere bedrijfsstructuur en afzetmarkt en krijgen te maken 

met andere drempels en drivers in hun internationaliseringsproces. Toch zijn er doorheen de 

jaren enkele interessante modellen en theorieën over internationalisering geformuleerd die ook 

relevant zijn voor de Vlaamse mode-industrie. Vooral het ‘Uppsala Model’ (Johanson & Vahlne, 

1977) en de Born Global-theorie (Servais & Madsen, 1997) zijn relevant voor dit onderzoek. 

Het Uppsala Model 

De internationalisering van ondernemingen is de voorbije decennia een veelvuldig onderzocht 

topic gebleken. Nog voor het ontstaan van echte internationaliserings-theorieën, gebeurde 

onderzoek naar het internationaliseringsgedrag van individuele ondernemingen. Grondleggers 

voor veel theorieën omtrent internationalisering waren Cyert en March (1963) met hun 

“behavioral theory of the firm”, een theorie die focust op het beslissingsgedrag in een 

onderneming. De inzichten van Cyert en March hebben in grote mate bijgedragen aan de 

ontwikkeling van een van de belangrijkste modellen die het proces van internationalisering 

 

*
 Niet in elk segment vormen distributie en verkoop de laatste schakel. In het geval van onafhankelijke designers en sommige merken uit 
het middensegment die vooral B2B werken wordt enkel geproduceerd wat er verkocht is. De collectie die wordt voorgesteld op de 
modeweken en beurzen gaat as in productie nadat ze verkocht is. 
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beschrijven, het Uppsala Model van de Zweden Jan Johanson en Jan-Erik Vahlne (1977).  

Johanson en Vahlne stelden vast dat het internationaliseringproces in zowel grote als kleine 

ondernemingen een incrementeel proces is dat verschillende stadia doorloopt. Het Uppsala 

Model stelt dat bedrijven hun inzet op een nieuwe markt verhogen naarmate meer kennis wordt 

vergaard, voornamelijk door ervaring. Dit is in theorie een eindeloze cyclus waarbij de 

verhoogde inzet weer leidt tot nieuwe kennis, wat weer leidt tot een verhoging van de inzet etc. 

Een belangrijk concept in de theorie van Johanson en Vahlne is ‘psychic distance’, de 

gepercipieerde ‘afstand’ tussen een markt en een bedrijf, los van de geografische afstand. 

Deze psychic distance wordt bepaald door taalverschillen, verschillen in culturele normen en 

waarden, politieke systemen, het niveau van educatie en het niveau van 

industriële/economische ontwikkeling. Johanson en Vahlne concludeerden dat ondernemingen 

zich bij het internationaliseren van hun handelsactiviteiten in de eerste plaats richten op landen 

waarvan de cultuur gelijkaardig is aan die van het thuisland. Er wordt met andere woorden 

gestreefd naar een kleine psychic distance. De incrementele of stapsgewijze aard van het 

internationaliserings-proces kan dan verklaard worden door het feit dat een bedrijf zijn inzet op 

een buitenlandse markt intensiveert naarmate de psychische afstand verkleint door vergaarde 

kennis over deze markt.  

Concreet ziet het internationaliseringsproces volgens het Uppsala Model er als volgt uit: Nadat 

een onderneming een bepaalde periode actief is op de binnenlandse markt, start ze meestal 

met haar internationale activiteiten in de vorm van directe export. Later, wanneer ze de 

buitenlandse markt beter leert kennen, schakelt ze een verkooppunt of distributeur in. 

Uiteindelijk zal de onderneming in sommige gevallen een dochteronderneming of productie-

eenheid opzetten in het buitenland.  

Het gebrek aan kennis werkt volgens het Uppsala Model als belangrijkste remmende factor in 

het internationaliseringsproces. Eriksson, Johanson, Majkgård & Sharma (1997) 

onderscheiden drie categorieën: business-, institutionele en internationaliseringskennis. De 

‘businesskennis’ refereert naar de kennis over concurrenten en klanten op buitenlandse 

markten. Institutionele kennis houdt informatie in over wetten, taal, normen en standaarden 

op buitenlandse markten en internationaliseringskennis verwijst naar de kennis die een 

organisatie opdeed uit eerdere ervaringen met internationalisering. Onvoldoende kennis op 

deze drie gebieden resulteert in een gebrekkig internationaliseringsproces (Blomstermo & 

Sharma, 2003). 

Het Uppsala Model is intussen meer dan 35 jaar oud en samen met de markt zijn ook de 

beslissingsprocessen van bedrijven omtrent internationalisering veranderd. Processen waar 

bedrijven geleidelijk aan hun onderneming naar het buitenland uitbreiden zijn niet zo efficiënt 

voor bedrijven die een nieuwe markt snel willen betreden en daarom zouden stapsgewijze 

modellen, waarvan het Uppsala Model het bekendste voorbeeld is, niet meer voldoen. 

Johansson & Vahlne hebben intussen hun model dan ook aangepast tot een theorie die te 

boek staat als het ‘netwerkmodel’ (Johanson & Vahlne, 2009).
*
 In de literatuur over 

internationalisering van modebedrijven wordt echter vaak verwezen naar het klassieke Uppsala 

Model en ook in de internationaliseringsstrategieën van Vlaamse labels, voornamelijk binnen 

het midden- en retailsegement, zijn heel wat overeenkomsten ontdekken met wat Johansson & 

 

*
 Als gevolg van de kritiek op de Uppsala-model en in het licht van de veranderde marktvoorwaarden, besloten Johanson & Vahlne hun 
model te wijzigen. De kern van de nieuwe benadering is de verbondenheid van bedrijven met andere actoren op de markt Deze markt 
wordt beschouwd als een netwerk, een web van relaties waarin psychic distance niet meer zo belangrijk is 
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Vahlne 35 jaar geleden beschreven (cfr. infra).  

Het Born Global Model 

Het wegvallen van handelsbarrières en de globalisering van de markten heeft mogelijk 

gemaakt dat bedrijven niet noodzakelijk een geleidelijk internationaliseringsproces doormaken, 

maar al vanaf de start van de onderneming internationaal actief zijn. Dit type ondernemingen 

wordt ‘Born Globals’ (Servais & Madsen, 1997) of 'International New Ventures’ (Oviatt & 

McDougall, 1994) genoemd.  

In vergelijking met de traditionele, stapsgewijze vorm van internationalisering, tonen de Born 

Globals vaak vanaf de start een uitgesproken internationale betrokkenheid en richten ze zich 

soms meteen op ver gelegen markten of op verschillende landen tegelijk (Rasmussen en 

Madsen, 2002). Meestal zien deze bedrijven al vanaf hun ontstaan de hele wereld als hun 

markt en beschouwen ze de binnenlandse markt als een ondersteuning voor hun internationale 

activiteiten (Ibid.).  

Moen & Servais (2002) stellen dat sterke persoonlijke netwerken op buitenlandse markten en 

eerdere ervaringen belangrijke redenen zijn voor een internationaal georiënteerde startup. Het 

geheim van het succes van deze bedrijven is de uniciteit van hun netwerk (Sharma & 

Blomstermo, 2003). Sharma & Blomstermo (2003) menen dat Born Globals betrokken zijn in 

verschillende relaties tegelijk, maar dat de meeste van hen zwakke banden (‘weak ties’) 

hebben, deze banden zouden de sleutel tot succes zijn.
*
 Daarnaast benadrukken de 

onderzoekers het belang van improvisatie, spontaniteit en flexibiliteit in de startupfase. Born 

Globals zien het internationaliseringsproces als een experiment waarin ze leren met vallen en 

opstaan. Een belangrijke vaststelling tenslotte is dat zij de neiging hebben om markten te 

betreden waar ze reeds netwerkrelaties hebben en niet noodzakelijk de grootste en meest 

winstgevende markten eerst kiezen (Ibid).  

4.2.2. Drempels en drivers voor internationalisering van de distributie 
en exploitatie in de mode-industrie  

In een studie over de internationalisering van Franse moderetailers stelt Moore (1997) dat de 

motivatie voor internationalisering afhangt van de ‘leeftijd’ van de onderneming en van de 

buitenlandse markt die het label wil betreden. Zo waren jonge retailers duidelijk proactiever in 

hun internationaliseringsbeleid. Zij werden gedreven door commerciële mogelijkheden in 

andere landen, in tegenstelling tot de gevestigde bedrijven, die buitenlandse markten 

opzochten als reactie op de beperkingen van de thuismarkt. Verder observeerde Moore dat de 

proactieve firma’s algemeen beschouwd agressievere strategieën gebruiken om de vreemde 

markt te penetreren. Als we deze inzichten koppelen aan de eerder beschreven 

internationaliseringstheorieën, zouden we kunnen stellen dat ondernemingen die born global 

zijn vaak een proactieve strategie hanteren en home based ondernemingen, die voorzichtiger 

en later internationaliseren, eerder een reactievere aanpak hebben. Dit onderscheid tussen 

een proactieve en reactieve aanpak is gerelateerd aan de eerder gebruikte push-

 

*
 De concepten ‘weak’ en ‘strong’ ties zijn afkomstig uit de sociologie (netwerktheorie). Weak ties zijn relaties die weinig interactie, 
affectie en tijd vereisen, strong ties zijn de banden waarbij deze wel belangrijk zijn, zoals relaties met vrienden en familie (Granovetter, 
1973). Hoe gevarieerder en heterogener het netwerk, hoe ‘zwakker’ de banden en hoe meer informatie in het netwerk beschikbaar is. 
In netwerken met ‘strong ties’ hebben de netwerkleden immers veel sociale- en culturele overeenkomsten, waardoor het netwerk 
minder gemakkelijk toegang heeft tot verschillende bronnen van informatie en verschillende vormen van steun (ibid.).  
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pulldichotomie (Hines & Bruce, 2007). Wat de mode-industrie betreft worden hoge concurrentie 

en een kleine afzetmarkt vaak aangehaald als pushfactoren. Voorbeelden van pullfactoren zijn 

grote of juist niche markten en gunstige economische omstandigheden op de buitenlandse 

markt (Moore, 1997). Lopez & Fan (2009) stellen dat deze push- en pullfactoren gelijktijdig 

werken, de pushvoorwaarden die bedrijven aanmoedigen om naar het buitenland te trekken 

zouden onvoldoende grond voor internationale groei zijn, ware het niet dat pullfactoren de 

ondernemingen naar een aantrekkelijke nieuwe markt ‘trekken’. 

De eerder besproken internationaliseringstheorieën belichten vooral een gebrek aan kennis 

als belangrijke drempel voor het internationaliseren van de verkoopactiviteiten. Verder worden 

vooral financiële uitdagingen en risico’s genoemd die remmend kunnen werken op de 

internationale expansie. Wat distributie betreft is het deelnemen aan beurzen of het houden 

van een showroom tijdens internationale modeweken bijvoorbeeld een fikse kost. Bovendien 

verloopt de return on investment, zeker in het desingersegment traag, wat de samenwerking 

met investeerders bemoeilijkt. Ook een verkoopsagent in het buitenland, die dan wel het 

gebrek aan kennis kan opvangen, biedt geen garantie op succes en zet bovendien de marges 

extra onder druk. 

Op het gebied van exploitatie hangen de financiële risico’s grotendeels samen met de gekozen 

‘entry mode’, de manier waarop designers of labels een buitenlandse markt betreden. Deze 

entry modes kunnen op een continuüm geplaatst worden tussen lage en hoge betrokkenheid of 

tussen lage en hoge kosten en risico’s (Dawson, 1994). Eén van de opties is om een eigen 

winkel te openen in het buitenland. Dit kan een permanent filiaal of een pop-up store zijn. Het 

opzetten van een internationaal verkooppunt in eigen beheer is echter een riskante en dure 

onderneming. Minder risicovol is het om je collecties te verkopen aan multimerkenwinkels en 

department stores.  

4.3. POSITIONERING EN MERKOPBOUW 

Hoewel in de mapping van Guiette et al (2011a) marketing niet als een aparte schakel in de 

waardeketen wordt behandeld, kiezen we er in deze studie voor om het opbouwen van een 

merkimago en positioneren van het merk op een buitenlandse markt apart te behandelen. 

Mode is immers een industrie waar identiteit, beeldvorming en imago van cruciaal belang zijn. 

Deze aspecten verdienen hier dan ook speciale aandacht.  

Wanneer je als bedrijf de beslissing tot internationalisering hebt gemaakt, je voldoende 

onderzoek hebt gedaan naar de nieuwe markt en de noodzakelijke fondsen hebt verzameld, 

volgt het complexe maar voor een modelabel noodzakelijke proces van internationale 

merkopbouw en positionering. Je als merk kenbaar maken en verkopen is op een nieuwe 

markt niet vanzelfsprekend. Onderstaande uitspraak van Pascale Delcor van Delvaux 

signaleert het belang van imago op de buitenlandse markt. 

Delvaux is het oudste luxelederhuis ter wereld. We bestaan sinds 1829 en toch is het ons 

nog niet gelukt om internationaal te gaan. We zijn al twintig jaar aanwezig in Japan, maar 

negentig procent van onze omzet wordt in België gedraaid. Begin jaren negentig hebben 

we eigen boetieks geopend in Parijs en Los Angeles, om ze na een tijdje weer te sluiten. 

Geld hebben voor een winkel is niet genoeg. Je moet een imago hebben en ervaring met 

de buitenlandse markt.” (Lahousse, 2013) 
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Een merkimago ontwikkelen is niet enkel belangrijk met het oog op lokale klanten, maar ook 

voor het aantrekken van potentiële medewerkers en partners in het buitenland. Een sterk 

internationaal merk kan bovendien leiden tot een besparing op de marketingkost en het 

eenvoudiger maken om nieuwe internationale markten te betreden (Aaker & Joachimsthaler, 

1999).  

Er is vooralsnog weinig onderzoek gedaan naar het belang van branding voor internationaal 

succes. Zeker als je kijkt naar de stapel onderzoeken die het proces van internationalisering 

behandelen. Veelvuldig geciteerd zijn in deze context de inzichten van Brown & Burt. Zij stellen 

dat je internationalisering kan bekijken als ‘de overdracht van een merk samen met het 

bijbehorende beeld in het hoofd van de consumenten, over de landsgrenzen heen’ (Brown & 

Burt, 1992 via Moore, Fernie & Burt, 2000). Net als het internationaliseren van het bedrijf, wordt 

de internationale ontwikkeling van een merk vaak beschreven als een sequentieel proces 

waarbij het merk met elke stap zijn ‘internationale merkwaarde’ verhoogt (Cheng, Blankson, 

Wu & Chen, 2005).  

4.3.1. Country of Origin, het belang van het label ‘Belgisch’ 

Een manier om je als merk te profileren kan zijn om de focus te leggen op het land van 

herkomst (Country of Origin of CoO). Zowel de merkherkomst als het land van productie 

kunnen de mening van de consument positief dan wel negatief beïnvloeden (Kim & Chung, 

1997). Vergelijk bijvoorbeeld de perceptie van Duitse wagens met die van Chinese wagens. 

Het CoO-effect impliceert dat de consument in stereotypen denkt over landen en 

productcategorieën, waarbij hij sommige landen superieur en andere inferieur acht. Deze 

stereotypen hebben op hun beurt invloed op het gepercipieerde imago van een product of 

merk. Onderzoek wijst wel uit dat het effect van CoO verschillend kan worden ervaren in 

verschillende landen en dat het imago van een land kan evolueren (Nakra, 2006). Dit laatste 

als gevolg van een omgekeerd CoO-effect waarbij merken de reputatie voor een land creëren. 

Zo wordt het label ‘made in China’ traditioneel geassocieerd met inferieure kwaliteit, 

massaproductie en namaak, maar trachten Chinese productiebedrijven met een aanzienlijke 

inhaalbeweging op het vlak van technische kennis dit imago op te krikken. 

Het CoO-concept kan bijzonder nuttig zijn bij de introductie van een label op een nieuwe 

buitenlandse markt. Bij gebrek aan eerdere ervaringen met het merk, zal de CoO immers veel 

invloed hebben op het merkimago bij de nieuwe consumenten (Nakra, 2006). Wat het imago 

van België op het gebied van mode betreft, zijn we een kleine speler, maar wel één met een 

goede naam in het buitenland, Aldus Agnes Wené van FFI: ”Belgische mode blijft goed in de 

markt liggen. Het wordt beschouwd als een kwaliteitslabel: duurzaam, creatief en avant-

gardistisch” (De Bruycker, 2011)). 
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5. INTERNATIONALISERING IN DE 
PRAKTIJK 

In het theoretische kader hebben we een globaal beeld geschetst van de internationale 

waardeketen van de Vlaamse mode-industrie en hebben we enkele drempels en drivers 

geïdentificeerd. In wat volgt zal deze theorie getoetst worden aan de praktijk en per segment 

uitgediept worden.  

De traditionele procestheorieën lijken in het eerste opzicht van toepassing op het 

middensegment en in mindere mate ook op de kledingketens. Zo suggereert het Uppsala 

model dat beperkte middelen en een gebrek aan kennis twee factoren zijn die ertoe bijdragen 

dat het proces van internationalisering zich op een sequentiële manier ontwikkelt. Het proces 

verloopt stap-voor-stap waarbij het bedrijf telkens leert uit elke nieuwe situatie waarmee het 

wordt geconfronteerd (Johanson en Vahlne, 1977). Dit lijkt een heel aannemelijke manier te 

zijn om het proces van internationalisering voor een kleiner bedrijf te beschrijven. Maar hoe is 

het dan mogelijk dat onafhankelijke designers vaak binnen de born global-categorie vallen en 

dus, ondanks beperkte kennis en middelen, toch van bij het begin wereldwijd gaan? Hoe leren 

deze born global designers als ze het proces van sequentiële besluitvorming niet volgen? 

Kunnen jonge Born Globals hun gebrek aan kennis en middelen voor internationale 

markttoegang opvangen met een internationaal netwerk en partners die hun eigen 

competenties aanvullen?  

Ook op het vlak van productie dienen nog heel wat zaken uitgediept te worden. Hoe gebeurt de 

coördinatie en controle wanneer er met fabrieken in verre landen wordt gewerkt en hoe kan je 

als retailer bijvoorbeeld snel inspelen op nieuwe trends als je productie in Azië plaatsvindt? En 

dan is er nog de kwestie van beginnende designers die met hun kleine oplages maar moeilijk 

bij buitenlandse producenten terecht kunnen. 

Alvorens per segment de waardeketen te bespreken, focussen we op de internationalisering 

van de ontwerpschakel. Hoewel de creatie-filosofie sterk verschilt per segment, zijn hier op het 

gebied van internationalisering immers enkele algemene vaststellingen en bemerkingen te 

formuleren over de segmenten heen. 

5.1. CREATIE: DE INTERNATIONALE CARRIÈRES VAN 
DESIGNERS 

Hoewel de creatie van de ontwerpen van Vlaamse modehuizen in eigen land gebeurt, is er in 

vele gevallen wel degelijk sprake van internationalisering in het creatieproces. Hier rijst de 

vraag welke lading de vlag van Belgische (of Vlaamse) mode juist dekt. Kleding die ontworpen 

is in België? Kleding die ontworpen is door een Belg (al dan niet voor een buitenlands label)? 

Of kleding die ontworpen is door een designer die zijn opleiding aan een Belgische academie 

genoot en dus hier ‘gevormd’ is? Feit is dat het ontwerpteam van labels uit alle segmenten in 

ons land in de meeste gevallen bestaat uit een mix van verschillende nationaliteiten. Anderzijds 

zijn vele Belgische designers ook betrokken bij het creatieproces van buitenlandse modelabels. 



 

ONDERZOEKSRAPPORT 

DREMPELS & DRIVERS VOOR INTERNATIONALISERING VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN 21 
 

 

Raf Simons bij Dior is een bekend voorbeeld, maar ook in de ontwerpteams van grote namen 

als Chanel, Jill Sander, Nina Ricci en Hugo Boss zit Belgische creativiteit. Ook de Belgische 

modeacademies zijn bakens van internationaliteit. Aspirant-designers van over heel de wereld 

genieten hun opleiding in Antwerpen, Gent of Brussel en waaieren dan weer uit naar het 

buitenland of blijven juist werken in de stad waar ze studeerden. Haider Ackermann 

bijvoorbeeld, werd geboren in Colombia en heeft de Franse nationaliteit. Hij ging naar de 

Antwerpse Academie en woont en werkt er nog steeds. Ook Bernhard Wilhelm is een naam die 

vaak geassocieerd wordt met Belgische mode. Wilhelm studeerde in Antwerpen, maar werd 

geboren in Duitsland en resideert sinds 2002 in Parijs. Opvallend is wel dat de instroom van 

buitenlandse studenten pas vanaf de jaren ’90 op gang komt. Tot een goede 20 jaar geleden 

studeerden enkel Belgen aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten in Antwerpen. Vorig jaar, in 2012, waren er van de 11 afstuderende masterstudenten 

slechts 2 Belgen en tijdens het academiejaar 2012-2013 waren er studenten van 32 

verschillende nationaliteiten ingeschreven in de mode-opleiding. Minder bekend is bovendien 

dat verscheidene oud-studenten over heel de wereld op hun beurt jonge modeontwerpers 

opleiden. Walter Van Beirendonck en Dirk Van Saene doen dat op de Antwerpse academie zelf 

en ook Marina Yee (KASK) bleef in de buurt. De Modeschule Wien lijfde enige tijd geleden 

Bernard Wilhelm in en Patrick De Muynck werd afdelingshoofd Design van Polimoda, de 

modeacademie in Florence, waar Linda Loppa – voormalig hoofd én alumna van de Antwerpse 

modeafdeling – directeur is. Nog verder trokken Anke Loh en Christoph Broich als docent 

respectievelijk naar Chicago (School of the Art Institute) en naar het Japanse Kobe (Design 

University), Six Lee geeft dan weer les aan modestudenten in Hong Kong (Polytechnic 

University).  

Voor dit onderzoek werden enkel designers en labels bevraagd die momenteel een 

hoofdkwartier hebben in Vlaanderen of Brussel, maar het moge duidelijk zijn dat de Belgische 

ontwerpers zich anno 2013 in een bijzonder internationale scene bewegen. 

5.1.1 Internationalisering van de Vlaamse modeopleidingen 

Onderwijs en opleidingen spelen uiteraard een bijzondere rol binnen de waardeketens van 

creatieve sectoren. Hoewel zij niet rechtstreeks deelnemen aan het creatieve proces van 

creatie tot aan consumptie, leveren zij de input van en vorming aan de spelers die het 

creatieproces vormgeven. De Belgische modeopleidingen zijn internationaal gekend om hun 

sterke imago. Zo werden de opleidingen in Brussel en Antwerpen respectievelijk zesde en 

achtste in de lijst van de vijftig beste modescholen ter wereld die de modewebsite Fashionista 

in 2013 opstelde (Sherman, 2013).  

Gezien het belang van opleiding voor het waardenetwerk van de mode, is het interessant om 

voor deze schakel een aparte kwantitatieve analyse te maken van hoe de trend van 

internationalisering zich hier manifesteert. Om de opkomst en impact van internationalisering 

op de Vlaamse modeopleiding enerzijds en de impact van Vlaamse mode op het internationale 

modelandschap anderzijds te duiden, is een onderzoek uitgevoerd naar alumni van de twee 

Vlaamse modeopleidingen (Antwerpen en Gent). De verzamelde data geven inzicht in de 

nationaliteiten van de alumni van Vlaamse modeopleidingen door de jaren heen en in de 

landen waarin deze alumni momenteel wonen en werken.  

De gegevens (tussen 1964 en nu) vertellen een duidelijk verhaal van alsmaar toenemende 

internationalisering. Dit geldt zowel voor de nationaliteiten van de alumni – die door de jaren 

heen steeds gevarieerder worden –als hun huidige woonplaatsen. Enkele van de meest 
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belangrijke bevindingen: 

 32% van de alumni had een andere nationaliteit dan de Belgische. 

o De alumni waren het meest afkomstig uit omliggende landen, maar ook van 

verder weg – voornamelijk uit Azië. Japan staat bijvoorbeeld op de derde 

plaats van (niet-Belgische) nationaliteiten. 

o Sinds de jaren ’80 is er een sterk stijgende lijn merkbaar in het percentage 

studenten van vreemde nationaliteit. 

 40% van de alumni woont momenteel buiten België.  

o De meest populaire landen waarin de alumni gevestigd zijn, zijn de landen met 

belangrijke modesteden - Frankrijk (Parijs), Italië (Milaan), en Groot-Brittannië 

(Londen) – en de buurlanden Nederland en Duitsland.  

o Ook bij het percentage van alumni die woonachtig zijn buiten België is een 

duidelijk stijgende lijn merkbaar. 

o De alumni die binnen België zijn gebleven concentreren zich vooral in en rond 

Antwerpen.  

 35% van de alumni woont in een ander land dan dat van hun nationaliteit, wat een 

hoge mobiliteit aangeeft. 

 Van de alumni met de Belgische nationaliteit (waarvan de huidige woonplaats bekend 

is) woont 23% in het buitenland. 

Op de volgende pagina’s staan enkele van de resultaten van het alumni-onderzoek grafisch 

weergegeven. Figuur 3 geeft een overzicht van de nationaliteiten van de alumni van Vlaamse 

modeopleidingen. In Figuur 4 zijn de huidige woonplaatsen van de alumni van Vlaamse 

modeopleidingen weergegeven. 
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5.2. ONAFHANKELIJKE DESIGNERS 

5.2.1. Productie 

Vlaamse onafhankelijke ontwerpers organiseren zich net als labels uit andere segmenten, 

meestal in een zogenaamd kopstaartbedrijf, waarbij de creatie, distributie en communicatie wel 

in eigen beheer gebeuren, maar de productie wordt uitbesteed. Hiervoor kunnen ze terecht bij 

enkele fabrikanten in eigen land die de technisch complexe stuks, het maatwerk of de 

sampling
*
 van de collectie uitvoeren. Voor de serieproductie wordt dan beroep gedaan op 

buitenlandse filialen van deze producenten waar de loonkosten lager liggen. In andere gevallen 

gebeurt de productie en sampling van de stukken geheel in fabricage-ateliers in landen in 

Europa en in mindere mate ook Azië (De Feijter 2012).  

In enkele gevallen geven ontwerpers hun ontwerpen ook in licentie aan een fabrikant. Een 

dergelijke licentie houdt in dat de designer het intellectueel eigendomsrecht op de ontwerpen 

en patronen afstaat aan de producent. Hij behoudt wel de rechten op het label zelf. De 

producent maakt dan de prototypes, verzorgt de productie en beheert, afhankelijk van de aard 

van de overeenkomst, ook de distributie en verkoop Veronique Branquinho werkt  op deze 

manier samen met het Italiaanse Gibò Co., dat ook collecties van onder meer Michael 

Kors,  Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier en Jil Sander produceert. Voor een designer met 

nog onvoldoende financiële slagkracht en weinig werknemers kan het systeem van licensing 

interessant zijn. Aangezien de fabrikant het roer overneemt vanaf de productie, kan de 

ontwerper zich meer focussen op het creëren in plaats van het coördineren van alle overige 

processen in de waardeketen. Anderzijds moet de ontwerper een deel van zijn autonomie 

opgeven en rekening houden met de wensen van de licentiehouder. Een vlotte samenwerking 

en transparante communicatie zijn dan ook belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. ‘Je 

moet als ontwerper beseffen dat het een kwestie is van geven en nemen’, aldus Bianca Luzi, 

general manager bij Raf Simons, die tot 2008 met en licensiehouder werkte. ‘De samenwerking 

met onze licentiehouder heeft ons ver gebracht, maar na 15 jaar was het tijd om onafhankelijk 

te worden.’ 

Uit de interviews kwam sterk naar voren dat bij onafhankelijke ontwerpers kwaliteit en 

afwerking de belangrijkste criteria zijn om te kiezen voor een bepaalde producent. Dit heeft 

bepaalde consequenties voor de productiestrategie. Zo kiezen onafhankelijke ontwerpers vaker 

voor producenten in Europa, niet zelden in onderaanneming van Belgische bedrijven. Enerzijds 

omdat deze productie-units bekend staan om hun hoge kwaliteit en anderzijds omdat Europese 

fabrikanten bereid zijn kleinere oplages te produceren. Bovendien vergemakkelijkt de kortere 

afstand het controleproces. Aangezien de uitvoering van het creatieve product in dit segment 

zo essentieel is, wil de ontwerper het productieproces van nabij opvolgen om tijdig bij te sturen. 

Concreet betekent dit dat de designer of een van zijn medewerkers meerdere keren per 

seizoen de productie-units bezoekt om te kijken of alles naar wens verloopt en te 

onderhandelen met de producent. Collecties worden bovendien meestal niet door één fabrikant 

gemaakt. Aangezien kwaliteit wordt nagestreefd wordt voor elk type product (jersey, knitwear, 

accessoires,…) de meest gespecialiseerde fabrikant gezocht. 

 

*
 Samples zijn voorbeeldstukken die gebruikt worden voor de B2B verkoop.  
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“Afhankelijk van wat er moet gemaakt worden, wordt de fabrikant gekozen. Dat kan in 

België zijn, in Frankrijk, Italië of Portugal. (…) Voor ons is het erg belangrijk om in Europa 

te blijven. Als je een kwaliteitslabel wil leveren moet je toch nog altijd van Europese 

bodem zijn, hoewel ik denk dat dit steeds minder speelt. Het is de consument die beslist 

waar jij je stukken laat maken. Onze consument is niet price-driven, maar quality-driven. 

Hij of zij wil liever één jas kopen per jaar dan elk seizoen twee of drie. Je moet je strategie 

afstemmen op wat je consument wil”. (Anne Chapelle, CEO van BVBA 32) 

Een tweede observatie is dat de productiestrategie sterk verbonden is met de levensfase van 

het bedrijf. Beginnende ontwerpers in de pioniersfase produceren veelal in eigen land in 

tegenstelling tot gevestigde waarden, die slechts een fractie van hun collectie tot zelfs 

helemaal niets in België laten produceren. De jonge ontwerpers geven hiervoor verschillende 

redenen die terug te brengen zijn tot twee oorzaken: kleine oplages en een nog onvoldoende 

gestructureerde bedrijfsvoering;  

Ik ben nog maar twee jaar bezig en produceer in België enerzijds omdat mijn oplages klein 

zijn en anderzijds omdat ik liever communiceer met één fabrikant dan mijn aandacht te 

verdelen over meerdere producenten. Aangezien ik nog maar net bezig ben moet ik 

seizoen per seizoen afwachten hoe de verkoop zal verlopen. (…) Eigenlijk komt het er op 

neer dat mijn cashflow en planning nog niet goed genoeg georganiseerd zijn om 

voldoende garanties te geven aan buitenlandse producenten. (Katrien Van Hecke, 

ontwerpster) 

Buitenlandse fabrikanten eisen bepaalde minimumoplages, deze liggen in Europa lager dan in 

Azië, maar minima van 50 of 100 stuks zijn vaak alsnog te hoog voor jonge ontwerpers met 

een beperkt klantenbestand. In België is het meestal wel mogelijk om slechts enkele stuks van 

een bepaald model te laten produceren. De kost van deze productie is in zo’n geval erg hoog. 

Daarnaast speelt ook dat jonge ontwerpers vaak minder gestructureerd georganiseerd zijn. 

Voor hen is het dus belangrijk dat producenten relatief snel kunnen leveren, flexibel kunnen 

omgaan met bestellingen en dat de ontwerpers vlot en in hun eigen taal en jargon kunnen 

communiceren. In de huidige mode-opleidingen wordt bovendien weinig aandacht besteed aan 

de technische kant van het ontwerpersvak, wat het voor recent afgestudeerden moeilijk maakt 

de complexe technische fiches op te stellen die buitenlandse fabrikanten nodig hebben om de 

stukken correct te produceren.  

Als ik vandaag iets bij mijn fabrikant binnenbreng, kunnen de stukken volgende week al 

klaar zijn. In het buitenland moet je sowieso één of twee maanden rekenen. En dat geldt 

zowel voor sampling als voor de productie. Dan moet je dus goed gaan plannen. Ik werk 

voorlopig alleen en word bijgestaan door stagiaires, maar ik kan hen de 

verantwoordelijkheid van zo’n planning niet geven en heb zelf nog veel andere taken. 

(Katrien Van Hecke) 

Ik communiceer graag in mijn eigen taal, dat vind ik heel praktisch. Mijn fabrikanten 

bevinden zich op anderhalf uur rijden, dat is eenvoudiger dan wanneer ik in het Chinees 

zou moeten communiceren met heel veel tijdsverschillen. In België zeg je één zin en ze 

begrijpen je meteen zonder dat je daar gecompliceerde technische fiches aan vooraf moet 

laten gaan. (Kim Stumpf, ontwerpster) 

Door eerst in eigen land te produceren kunnen deze jonge ontwerpers hun structuur uitbouwen 

en op een meer informele manier ervaring opdoen in het zakendoen met fabrikanten. 
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Anderzijds ervaren ook zij wel de drivers voor internationalisering van hun productie: een tekort 

aan geschoold personeel in eigen land en goede kwaliteit tegen een lagere loonkost in het 

buitenland. 

Drempels voor internationalisering van de productie 

De drempels voor internationalisering van de productie voor onafhankelijke ontwerpers gelden 

voor bedrijven in verschillende stadia van de levenscyclus. Het verschil is dat bedrijven in de 

investerings- en continuïteitsfase de structuur en middelen hebben om deze uitdagingen op te 

vangen. Voor hen wegen de risico’s dus niet op tegen de voordelen. Voor jonge ontwerpers ligt 

dit anders. Hoge minimumoplagen en de noodzaak tot het gedetailleerd plannen en 

voorbereiden van het designproces zijn voor hen de grootste struikelblokken. Hoewel de 

meeste jonge ontwerpers eerst ervaring opdoen bij reeds gevestigde modehuizen, blijkt dat zijn 

op organisatorisch gebied nog onvoldoende bagage hebben. Bovendien beschikken zij niet 

over het kapitaal, noch het personeel om, indien ze naar het buitenland zouden gaan, het 

productieproces geregeld ter plaatse te controleren. Drempels waar ervaren ontwerpers wel 

nog mee geconfronteerd worden zijn het niet respecteren van levertijden en de 

tijdsinvestering om nieuwe fabrikanten te identificeren en op te leiden: 

Het duurt 2 à 3 jaar alvorens een fabrikant op punt staat, alvorens hij weet wie je bent en 

wat je wil. Het duurt dus ook 2 tot 3 jaar voor je een perfect product krijgt. Vervolgens werk 

je zo lang mogelijk samen. Het is heel belangrijk om een goede verstandhouding te 

hebben, maar je moet ook niet gek zijn. Je moet niet al je eieren in één korf leggen en dus 

moet je heel veel fabrikanten hebben die allemaal gelijkwaardig zijn, waardoor je nooit 

risico loopt. (Anne Chapelle)  

Daarnaast speelt voor sommige landen ook hun negatieve reputatie bij wholesaleklanten in 

hun nadeel. Dit kan te maken hebben met ethische werkomstandigheden, maar ook 

bijvoorbeeld met kwaliteitsreputatie en politieke spanningen tussen naties. 

Wanneer we kijken naar de driedeling van Cho en Kang (2001) blijken dus vooral logistieke 

risico’s en culturele verschillen drempels te vormen voor internationalisering. Op het gebied 

van regelgeving werd aangehaald dat ook de toenemende taxen in Azië ontwerpers aanzetten 

meer in Europa te produceren. Het probleem van de mimimumoplages in het buitenland wordt, 

hoewel in dit segment erg relevant, in deze opdeling evenwel over het hoofd gezien. 

Drivers voor internationalisering van de productie 

Een belangrijke pushfactor is het tekort aan technisch geschoold personeel in eigen land. 

Dat beaamt ook Anne Chapelle: ‘We hebben hier in België zeer goede fabrikanten, maar ze 

vinden geen stiksters meer. Zij moeten hun deuren sluiten of een afdeling oprichten in Tunesië 

of in Turkije.’ De meeste stiksters en patroontekenaars zitten al lang in het vak en er staat niet 

meteen een nieuwe generatie klaar om hen op te volgen. Het vak kampt met een 

imagoprobleem en ook het werken in seizoenen is een drempel. Tenslotte blijkt er ook een 

tekort aan technische opleidingen op niveau.
*
 Anderzijds kan ook beargumenteerd worden dat 

het oorzakelijk verband omgekeerd loopt en er net minder opleidingen zijn omdat de productie 

 

* De Vlaamse modeopleidingen zijn sterk gericht op creativiteit, en minder op techniek. Ook de opleiding Mode en Creatie (BSO), het 
vroegere Snit en Naad kreeg andere accenten en VDAB zou overwegen om te stoppen met de opleiding patroontekenen. 
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zo sterk gedelokaliseerd is.  

Een tweede pushfactor is de loonkost die in België al decennialang bijzonder hoog ligt. 

Hoewel de klanten van onafhankelijke ontwerpers niet prijsgedreven zijn, geven de 

respondenten aan dat de kosten die productie in België meebrengt vaak te hoog zijn om door 

te rekenen aan de klant. Vanuit een duurzaamheidsidee zou een hogere prijs voor Belgische 

makelij in eigen land nog wel te verantwoorden zijn, maar in het buitenland valt dit argument 

grotendeels weg.  

Dat de lonen in het buitenland lager zijn kan, net als de aanwezigheid van vakmensen, 

beschouwd worden als een pullfactor. Bij wijze van vergelijking: in China bedragen de lonen 

een tiende van bij ons, in Roemenië en Bulgarije een vijfde. Zelfs in vergelijking met andere 

West-Europese landen zoals Spanje, Portugal en Italië is de loonkost bij ons ettelijke procenten 

hoger (Eeckhout, 2012b). Ook de reputatie van bepaalde landen op het vlak van 

kwaliteitsproductie is een factor die de productiestrategie kan beïnvloeden. Zo staat Italië 

bijvoorbeeld hoog aangeschreven voor de productie van schoenen en jassen. 

5.2.2. Distributie & Exploitatie 

Distributie: de modeweken 

Voor onafhankelijke designers zijn de internationale modeweken die elk seizoen plaatsvinden 

van fundamenteel belang. De aankopers van multimerkenwinkels komen tijdens deze 

modeweken langs op de verschillende locaties van de ontwerpers waarin zij interesse hebben 

(De Voldere et.al., 2007). Voor onafhankelijke ontwerpers ligt een defilé gezien de hoge 

kostprijs niet altijd binnen de mogelijkheden. Zij houden het in dat geval op een eigen 

showroom of tonen hun collectie, samen met andere designers, in showrooms van derden aan 

buyers en pers (Ibid, 2007). Ook ontwerpers die wél een defilé organiseren hebben een 

showroom waar ze buyers ontvangen en bestellingen kunnen schrijven. De meeste Vlaamse 

ontwerpers richten zich op de Parijse modeweek. De modeweken in Londen en New York 

hebben een jonger imago en zijn volgens Bianca Luzi erg geschikt voor opkomend talent.  

De Parijse modeweek is verzadigd door alle grote namen die er elk jaar hun collecties 

voorstellen. New York en Londen hebben daarentegen nog veel te bieden aan jong talent, 

buyers die op zoek zijn naar iets nieuws en fris komen net daar naartoe. (Bianca Luzi) 

De contacten met buyers voor en na de modeweken worden in de meeste gevallen 

onderhouden door de ontwerper zelf (in het geval van beginnende ontwerpers) of door een 

sales medewerker. In sommige gevallen werken ontwerpers daarnaast samen met een externe 

salesagent. Deze agenten regelen de verkoop van de collectie op basis van een 

commissieloon. Uit de interviews bleek dat de meningen over de meerwaarde van een agent 

erg verdeeld zijn. Raf Simons bijvoorbeeld werkt niet samen met agenten. Tijdens de eerste 

seizoenen heeft hij wel beroep gedaan op een Italiaanse agent, maar volgens Bianca Luzi 

levert rechtstreeks contact met de klanten meer op. Vandaag reizen de medewerkers van het 

label zelf de wereld rond en doen ze veel research op internet en in de pers. Kim Stumpf heeft 

wel agenten, één voor de verkoop in België en één in Parijs, die een gedeelte van de 

buitenlandse markt voor haar rekening neemt.  
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Mijn agente heeft hele andere contacten dan ik. Ze kent mensen uit New York persoonlijk 

en heeft ook contacten bij internationale magazines. Vogue Italië heeft nu bijvoorbeeld 

een shoot gedaan met een van mijn stukken. Dat zijn kansen die een buitenlandse agente 

je kunnen opleveren, want je zit hier niet echt op de juiste plaats om eens binnen te 

springen op een fotoshoot in New York. (Kim Stumpf) 

Ook hier lijkt het dus weer relevant om een onderscheid te maken tussen beginnende 

ontwerpers en meer gevestigde namen. Voor beginnende ontwerpers die nog geen uitgebreid 

netwerk hebben en voor wie het niet mogelijk is naar alle hoeken van de wereld te reizen om er 

winkels te bezoeken, is een agent mogelijk waardevol, maar wel een extra druk op de marges. 

Daar tegenover staat dat persoonlijk contact met de buyers belangrijk is. Door de komst van 

het internet is communicatie met pers, buyers en andere weak ties bovendien veel 

gemakkelijker geworden, wat de rol van agenten minder relevant heeft gemaakt. 

Er zijn steeds minder agenten en ze zijn ook steeds minder relevant. De rol van de agent 

is bijna uitgespeeld door de komst van het internet. Het is jammer voor hun beroep, maar 

de 10 % die je afstaat aan een agent, kun je vandaag beter investeren om jezelf op het 

web kenbaar te maken. Een agent heeft wel het voordeel van privé-contact, maar 

uiteindelijk hebben buyers toch liever rechtstreeks contact met het bedrijf, zonder 

tussenpersoon. (Anne Chapelle) 

Verkoop  

De verkoop van de collecties van Vlaamse onafhankelijke ontwerpers vindt voornamelijk plaats 

in upscale multimerkenboetieks en department stores. Met de verkoop van designermode 

wordt selectief omgesprongen, een match tussen de winkel en het merk is essentieel voor de 

ontwerper (Schrauwen & Schramme, 2013). Gezien de gelimiteerde afzetmarkt en de 

exclusiviteit van het eindproduct ligt het aantal mogelijke verkooppunten in België laag. Daarom 

gaan de bedrijven in dit segment quasi onmiddellijk op zoek naar verkooppunten in het 

buitenland en zijn ze dus born global te noemen.  

Slechts enkele Vlaamse ontwerpers hebben ook eigen winkels in buitenlandse modesteden, 

met name Ann Demeulemeester in Hong Kong en Tokyo en Dries Van Noten in Parijs en 

enkele Aziatische steden. In het verleden had ook Raf Simons eigen winkels in Osaka en 

Tokyo, maar deze zijn gesloten toen een einde werd gemaakt aan het licentiecontract.
*
 De 

andere Vlaamse ontwerpers zijn in het buitenland – net als in eigen land – enkel te koop in 

multimerkenwinkels en department stores, de minst risicovolle manier van internationale 

verkoop. Uit de interviews kwam sterk naar voren dat de relatie tussen de ontwerper en zijn 

klanten verandert naarmate de ontwerper succesvoller wordt. De onderhandelingsmacht van 

beginnende ontwerpers is eerder laag en zij zijn hierdoor ook minder selectief in de keuze van 

hun winkels.  

Daarnaast maken vooral jonge ontwerpers steeds vaker mee dat winkels hun collectie niet 

willen inkopen, maar voorstellen om de stukken gratis, in consignatie, in hun rekken te hangen. 

Zo draagt de ontwerper zelf alle risico’s. Deze praktijken staan in schril contrast met de positie 

van bekende ontwerpers. Zij krijgen juist veel aanbiedingen van multimerkenwinkels die hun 

 

*
 Hier gaat het dus niet om eigen winkels in de strikte zin van het woord, maar winkels die onder de verantwoordelijkheid vielen van de 
licentiehouder. 
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collectie willen verkopen. Zij kunnen winkels kiezen die helemaal bij het imago van het label 

passen en zelfs minimum inkoopbedragen opleggen.  

Gezien het relatief lage aantal fysieke verkooppunten, kan online sales voor dit segment een 

interessante kans bieden. Verschillende ontwerpers verkopen hun collectie al via hun eigen 

website en/of via websites van derden (Schrauwen & Schramme, 2013). Uit de interviews 

bleek echter dat de meningen over de mogelijkheden van online sales verdeeld zijn. Voor Raf 

Simons blijkt e-commerce, goed voor zo’n 50% van de afzet, een succesverhaal. Andere 

respondenten stonden eerder wantrouwig tegenover e-commerce. Een eerste reden is dat in 

het geval van niet-gecureerde webshops de match tussen de merkidentiteit en het imago van 

het distributiekanaal niet gegarandeerd is. Als tweede reden stellen de respondenten dat online 

winkels trouwe offline klanten beconcurreren. In sommige landen moet bijvoorbeeld extra 

belastingen betaald worden op luxegoederen, waardoor ook designermode er duurder is. 

Wanneer klanten online het zelfde stuk voor een lagere prijs kunnen vinden, kan dit de relaties 

met de buyers in dat land danig verzuren. Om dit te vermijden is het dus belangrijk goede 

afspraken te maken met de eigenaars van de e-shops. 

Sinds dit seizoen ben ik ook online te koop. Dat is interessant en hedendaags, maar ik 

ben heel sceptisch. Een agent uit Australië vroeg me onlangs hoe ik mijn online prijs 

bepaal. Klanten in bijvoorbeeld Australië en Amerika moeten natuurlijk taksen betalen, 

terwijl online de prijs van Europese winkels staat, zonder taks en dus goedkoper. Zo 

concurreer je eigenlijk onrechtstreeks tegen die winkels in Amerika en daar ben ik een 

beetje bang voor. (Katrien Van Hecke) 

Een ontwerper kan ook een eigen online verkoopkanaal opzetten. Het openen van een e-shop 

is goedkoper dan een fysieke winkel, maar ook niet zonder risico’s of kosten.
*
 Bovendien komt 

er ook een aanzienlijke administratie (back office) bij kijken en is marketingondersteuning 

noodzakelijk. Een samenwerking met een online partner kunnen de opstartkosten en 

administratieve last verminderen. Er zijn zowel internationale als nationale ondernemingen die 

de organisatie van online shops op zich kunnen nemen en zowel op technologisch als logistiek 

vlak de infrastructuur kunnen aanleveren. Third-party platforms als Yoox Group –ook zelf actief 

als online retailer – biedt dergelijke diensten aan ontwerpers uit de hoogste segmenten. Het 

platform Farfetch geeft dan weer de kans aan multimerkenboetieks om hun aanbod online te 

verkopen. 

 
Onafhankelijke ontwerpers als Born Globals 

Voor onafhankelijke ontwerpers is de binnenlandse markt niet van primair belang. 

Multimerkenboetieks die designermode verkopen zijn in ons land dun gezaaid, net als de 

klanten van deze winkels. 

Ik heb verkoop in het buitenland nodig, gewoon om meer volume te draaien. In België zijn 

er te weinig winkels, want we zijn niet erg commercieel, ook niet qua prijs. In het 

buitenland heb je wel meer winkels die in ons segment zitten. (Kim Stumpf) 

 

*
 Er zijn opstart- en operationele kosten en ontwerpers zijn daarnaast genoodzaakt stock aan te leggen – wat niet hoeft als je geen 
eigen verkooppunten hebt. Bij deze stock komen dan weer opslagruimte, transport, returns en het risico van overstock kijken. 
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Zoals eerder in dit rapport al werd aangehaald, zijn de modeweken cruciaal om nieuwe 

buitenlandse klanten aan te trekken. In de maanden die hieraan voorafgaan is het voor de 

ontwerpers belangrijk om prospectie te doen naar winkels die bij hun label passen en de 

buyers uit te nodigen naar hun showroom op de modeweken. Uit de interviews bleek dat de 

aanpak van ervaren ontwerpers duidelijk strategischer is dan die van de jonge ontwerpers. Zij 

hebben dan ook meer internationaliseringskennis en lijken zich ook beter te informeren op het 

gebied van business- en institutionaliseringskennis. Ontwerpers in de investerings- of 

continuïteitsfase identificeren eerst op welke markt er potentieel is en gaan dan systematisch 

hun inspanningen richten op deze markt. Zo gaf Bianca Luzi aan extra inspanningen te doen in 

landen waar ze verkooppotentieel vermoedt, bijvoorbeeld omdat er in de pers veel over Raf 

Simons wordt geschreven. Bij jonge ontwerpers verloopt de internationale expansie meer ad 

hoc. Zij denken minder in doelmarkten, maar richten zich op individuele winkels in grote 

steden. Deze eerder ongestructureerde aanpak is kenmerkend voor creatieve bedrijven in de 

pioniersfase. Volgens Noordman denkt de organisatie in deze fase van de levenscyclus nog 

niet na over organisatietheorie en is er nog geen zakelijk leider (Hagoort, 2005). Deze 

observatie strookt bovendien met de theorie rond Born Globals. Zij zouden met name in de 

startupfase goed kunnen improviseren en spontaan en flexibel zijn. Het 

internationaliseringsproces is voor hen een experiment waarin ze leren met vallen en opstaan 

(Sharma en Blomstermo, 2003). Uit de interviews bleek dat jonge ontwerpers inderdaad al 

doende leren en veel improviseren.
*
  

Als je een probleem tegenkomt, dan los je het op en zoek je je weg. Ik ga geen speciale 

cursussen volgen, maar leer uit mijn fouten.(…) Ik heb niet echt een strategie. Natuurlijk 

wil ik in het buitenland een paar belangrijke steden en goede winkels, maar hoe begin je 

er aan? Er is geen regel, er is geen uitgestippelde weg. (Kim Stumpf). 

Om door te groeien naar de investeringsfase, zijn een systematisering van de activiteiten, 

duidelijk omschreven doelen en een strategische visie wel onontbeerlijk.  

Een laatste focuspunt in de theorie over Born Globals is het belang van het netwerk. Born 

global bedrijven zouden zich voornamelijk richten op markten waar ze al relaties hebben (Moen 

& Servais, 2002). Het belang van het netwerk wordt door alle respondenten erkend, maar 

omdat er in de mode zo veel gereisd wordt en het zo’n gemondialiseerde industrie is, lijkt het 

minder relevant waar al deze relaties juist gevestigd zijn. Het is voor ontwerpers wel belangrijk 

om goede contacten te hebben in grote modesteden met buyers, maar ook met bijvoorbeeld 

pers en stylisten. In het onderhouden van zo’n netwerk kruipt veel tijd en energie, maar wie je 

kent is in deze industrie van levensbelang.  

Ik denk niet dat het mogelijk is om vandaag als jonge ontwerper zonder agent en zonder 

bekende naam een show doen in Parijs. Dan komt er waarschijnlijk niemand kijken. 

(Katrien Van Hecke) 

Een stage of incubatieperiode in dienst van een meer ervaren ontwerper of gevestigd label is 

niet alleen belangrijk om ervaring op te doen en de business te leren kennen, maar ook om als 

ontwerper (internationaal) een netwerk op te bouwen. Eerder in dit rapport stelden we al dat de 

creatieve schakel van de waardeketen erg mobiel is en zich in een bij uitstek internationale 

 

*
 Dit ‘al doende leren’ begint voor de meeste beginnende ontwerpers al voor ze een eigen label starten. De meesten werken na hun 
afstuderen immers enkele jaren in dienst van andere designers of luxehuizen, waar ze de eigenheden van de industrie leren kennen 
inclusief alle risico’s en uitdagingen 
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omgeving beweegt. Aangezien in het designersegment de creator centraal staat is het dan ook 

niet verwonderlijk dat labels uit dit segment een meer internationale blik hebben dan 

kledingketens of merken uit het middensegment. 

 
Drempels voor internationale distributie en verkoop 

De eerste drempel voor internationalisering zijn de hoge kosten, zeker voor jonge ontwerpers. 

Zij moeten heel wat investeren om zichzelf op de internationale markt kenbaar te maken. Ten 

eerste zijn er de modeweken. De prijzen voor defilés, maar ook voor showrooms zijn voor 

beginnende designers zonder grote financiële reserves erg hoog. Bovendien is voor hen de 

return on investment vaak onzeker. 

De eerste drie seizoenen heeft de modeweek in Parijs mij niets opgebracht. Dus dat was 

een erg grote investering. Buyers wachten vaak ook enkele seizoenen af en kijken of je 

het weet waar te maken alvorens ze een bestelling plaatsen. (Kim Stumpf) 

Ook voor ontwerpers met al meer ervaring en naam blijft de kost van een modeweek vaak erg 

hoog. 

Een tweede kostenpost zijn (prospectie)reizen. Voor startende ontwerpers is het noch 

financieel noch praktisch haalbaar om de wereld rond te vliegen op zoek naar geschikte 

winkels. Ook hun huidige klanten kunnen zij niet ter plaatse gaan bezoeken, wat gezien het 

belang van persoonlijk contact een serieuze handicap is.
*
  

Om deze hoge kosten op te vangen kunnen ontwerpers wel beroep doen op steun van 

Flanders Investment & Trade (FIT), dat tussenkomt in een deel van de kosten voor de huur van 

een showroom en ook prospectiereizen deels terugbetaalt. Een welkome steun in de rug, maar 

in de praktijk vaak onvoldoende en bovendien gaat het om terugbetalingen, wat betekent dat 

ontwerpers in eerste instantie alles zelf moeten financieren. Een andere optie is om aan te 

kloppen bij een investeerder, al blijkt uit de interviews dat het moeilijk is vandaag iemand te 

vinden die in mode wil investeren. Hierbij zijn bovendien niet alleen het geloof van de 

investeerder in de creator en het product belangrijk, maar ook persoonlijke matching. Denk bv. 

aan Tim van Steenbergen en zijn private investeerder, Bart van den Eynde. Voor jonge 

ontwerpers zijn er daarnaast enkele internationale wedstrijden waar een aanzienlijke geldprijs 

aan verbonden is. Het winnen van zo’n wedstrijd betekende voor veel invloedrijke ontwerpers 

de internationale lancering van hun carrière. Voorbeelden zijn Festival International de Mode et 

Photographie à Hyères, Andam Prize, International Talent Support (ITS) of de H&M of Mango 

Awards. 

Een tweede drempel voor internationale verkoop en distributie is het gebrek aan kennis. Kennis 

over vreemde markten (business- en institutionele kennis), maar bijvoorbeeld ook over 

internationaal zakendoen (internationaliseringskennis). 

 

*
 Niet rechtstreeks verbonden aan internationalisering, maar wel de oorzaak van veel financiële kopzorgen is de zware 
prefinancieringslast voor ontwerpers: Een ontwerper tekent zijn collectie, laat patronen maken, laat prototypes in elkaar steken, 
presenteert en verkoopt die, laat de collectie vervolgens produceren en eenmaal geleverd betaalt de klant na 30, 60 of meer dagen. Je 
maakt eigenlijk het hele jaar kosten terwijl je maar een paar keer per jaar inkomsten ziet. Een jong label dat snel groeit en veel nieuwe 
(internationale) verkooppunten binnenhaalt moet dus gigantische sommen voorfinancieren. Sommen die de designer meestal niet heeft 
en moeilijk kan gaan lenen. Groeien in de mode vergt veel kapitaal. Dat betekent dat je bij te snelle groei kan ten onder gaan aan je 
eigen succes. 
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Een nieuwe markt opzoeken is niet vanzelfsprekend. Neem nu Brazilië, een grote 

potentiële markt die momenteel een enorme groei kent. Je stoot op verschillende 

problemen: taalbarrières, te weinig kennis van het land en de markt en nog geen 

ontwikkeld netwerk. Vandaag heb je wel het voordeel van internet, wat onderzoek en ook 

het leggen van contacten gemakkelijker maakt. (Bianca Luzi) 

Een nieuwe markt gaat vaak gepaard met grote onzekerheid. Deze proberen ontwerpers te 

counteren door zo veel mogelijk informatie te verzamelen via pers en internet. In dit opzicht kan 

het nuttig zijn om voor erg specifieke markten zoals Japan een agent in dienst te nemen, 

iemand die de cultuur, gewoonten en de taal van het land kent. De investering van een agent is 

in zo’n geval enkel nuttig als de ontwerper zich actief op deze markt wil gaan richten. 

Ook een gebrek aan zakelijke kennis is vaak een probleem, al is deze kwestie niet rechtstreeks 

met internationalisering verbonden. Ontwerpers zijn creatief erg sterk, maar zijn meestal geen 

ondernemers. Noch zijn ze opgeleid om een eigen bedrijf te leiden. De tandem van een 

getalenteerde ontwerper en een zakelijke partner is dan ook al vaak een succesrecept 

gebleken. 

Ik denk dat het voor ontwerpers nodig is om aan een structuur te hangen die die kennis 

heeft – welke deze ook zij. Ik denk niet dat je vandaag als eenzaat jouw rokken moet gaan 

uitschudden, je gaat je verbranden (…) Designers moeten leren dat ze zich moeten 

complementeren met mensen die de bedrijfskennis hebben. Zelf moeten ze er afblijven, 

het is een ander vak. (Anne Chapelle) 

Om deze kennislacunes op te vangen kunnen ontwerpers bij FIT terecht voor informatie en 

advies inzake internationaal ondernemen en voor contacten in het buitenland via de 

verschillende Vlaamse Economische Vertegenwoordigers. Ook Flanders Fashion Institute (FFI) 

houdt zich bezig met advies en organiseert op regelmatige basis seminaries specifiek voor 

beginnende designers. Drivers voor internationale distributie en verkoop  

Hoewel Born Globals verondersteld worden een meer proactieve aanpak te hebben en 

voornamelijk zouden reageren op pullfactoren lijkt in de realiteit van de Vlaamse designermode 

het omgekeerde waar te zijn. Onafhankelijke ontwerpers in Vlaanderen anticiperen eerder op 

een beperking van de eigen markt dan op kansen op andere markten. Omdat de thuismarkt 

voor designermode zo klein is en de concurrentie hoog kunnen ontwerpers niet anders dan 

verkooppunten in het buitenland te zoeken. Pas in tweede instantie zullen ze dan rekening 

houden met pullfactoren zoals groeiende markten, landen waar veel kapitaalkrachtige mensen 

wonen, hun internationale netwerk, prestigieuze verkooppunten of landen/steden die goed bij 

de identiteit van het merk passen. 

5.2.3. Positionering en merkopbouw 

Het opbouwen van een merkimago verloopt voor onafhankelijke ontwerpers voornamelijk 

indirect. Het is voor hen vooral belangrijk om in de smaak te vallen bij buyers uit hun segment. 

Deze creëren op hun beurt een publiek voor de designer. Van de “vier P’s” van de 

marketingmix (prijs, plaats, promotie, product), wordt de P van promotie het minst ingezet als 

marketinginstrument. Er wordt over het algemeen niet met advertenties gewerkt. Ontwerpers 

krijgen voornamelijk exposure door persaandacht, aandacht van bloggers en editorials in 

belangrijke modemagazines. Ook beroemde acteurs, actrices of muzikanten die Vlaamse 
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designermode dragen zijn positief voor de bekendheid van het merk. Het bewaken van het 

merkimago is cruciaal en moet bij elke beslissing in overweging worden genomen. 

Alles hangt ervan af welke klant je zoekt. Afhankelijk van je eindconsument moet je van bij 

het begin strategisch bepalen hoe je te werk gaat, want als je op de verkeerde markt komt 

is het gedaan. Je kan niet meer stijgen, je kan enkel naar beneden gaan.(Anne Chapelle) 

Hier komt ook het belang van de P van plaats naar boven. In welke winkels een ontwerper te 

koop is, is bepalend voor zijn imago. Ook hoe de collectie wordt gepresenteerd in de winkels is 

cruciaal en wordt vooral door de gevestigde namen nauwgezet gecontroleerd.  

Elke winkel wordt op voorhand bezocht in de periode dat de klant moet wachten. Dan 

bepalen we waar elk stuk moet hangen richten we ons deel van de winkel in. Ook daar zijn 

mensen mee bezig in het bedrijf. Dat is goed voor ons imago. (Anne Chapelle) 

Startende ontwerpers hebben, zoals eerder al aangehaald, onvoldoende tijd en geld om hun 

internationale klantenbestand te bezoeken. Zij hebben dus minder controle op de beeldvorming 

via hun wholesaleklanten. 

Wat de rol van Country of Origin betreft zijn de respondenten het allemaal eens dat het label 

‘Belgische mode’ vandaag volgens hen geen concurrentieel voordeel meer oplevert op de 

internationale markt. Belangrijker is om een uniek, sprekend beeld te vertellen met je product. 

Buyers gaan vandaag op zoek naar labels of collecties met een verhaal dat ze kunnen 

vertellen aan hun klanten. Katrien Van Hecke bijvoorbeeld werkt met handgeverfde stoffen en 

duurzame, ecologische materialen, dat blijkt in crisistijden een aantrekkelijk verhaal te zijn. 

Met het aspect van de crisis heb ik dan wel weer geluk. Ik doe wat een grote confectioneur 

niet kan doen en dat is nu een beetje hip aan het worden. Dat merkte ik ook in Londen, 

daar hebben ze een onderdeel van hun beurs aan sustainability gewijd. Ik weet ook dat 

mijn winkels het fijn vinden dat als ze één kleedje bestellen in één print, geen twee stuks 

hetzelfde zijn. Je hebt als klant echt  dat unieke gevoel en krijgt iets meer waarde. (Katrien 

Van Hecke) 

De laatste P, die van prijs is voor onafhankelijke ontwerpers minder belangrijk. Eindklanten 

van het desginersegment zijn niet price-driven maar gaan op zoek naar kwaliteit en uniciteit. 
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SAMENVATTING 
 
Productie*  
 
 
 
 

Tabel 2 Productie onafhankelijke designers: Drempels en Drivers 

 Drempels Drivers 

Onafhankelijke designers 
pioniersfase 

Hoge minimumoplagen 

Moeilijkere communicatie 

Langere levertijden/minder flexibiliteit 

Kwaliteitscontrole 

Reputatie 

Quota, wisselkoersen, 

regelgeving,… 

Hoge loonlast 

Onvoldoende personeel 

Onafhankelijke 
investeringsfase 

Kwaliteitscontrole 

Reputatie 

Communicatie 

Langere levertijden/minder flexibiliteit 

Onvoldoende personeel  

Hoge loonlast   

 

 
 
DISTRIBUTIE EN VERKOOP 
 

Tabel 3 Distributie en verkoop onafhankelijke designers: Drempels en Drivers 

 Drempels Drivers 

Onafhankelijke 
designers pioniersfase 

Hoge kosten 

Gebrek aan business-, 

internationaliserings-, en 

institutionele kennis 

Controle over merkimago en 

Te kleine afzetmarkt 

Match met 

merkidentiteit/interesse 

vanuit markt 

Aantrekkingskracht van 

 

*
 Er is getracht de drempels en drivers steeds in volgorde van belangrijkheid te plaatsen. Het spreekt voor zich dat deze hiërarchier een 
veralgemening is per segment en geen uitspraken doet over het gewicht dat individuele bedrijven aan deze drempels en drivers 
hechten. 
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Intellectual property grote modesteden 

Onafhankelijke 
designers 
investeringsfase 

Gebrek aan institutionele en 

businesskennis 

Controle over merkimago en 

Intellectual proptery 

Hoge kosten 

Te kleine afzetmarkt    

Aantrekkingskracht van 

grote modesteden 

Match met 

merkidentiteit/interesse 

vanuit markt 

Groeiende markten/ 

Landen met veel 

koopkracht 

 
 
 

5.3. MIDDENSEGMENT 

5.3.1. Productie 

Labels uit het middensegment zijn, net als de meeste designerlabels, georganiseerd als 

kopstaartbedrijven. De volledige productie wordt uitbesteed aan meerdere fabrieken in Oost-

Europa, Noord-Afrika en Azië, enkele labels, waaronder Nathalie Vleeschouwer/Fragile, 

produceren nog deels in België (Schrauwen & Schramme, 2013). 

Ik heb altijd veel belang gehecht aan onze Belgische fabrikant waar wij voor Fragile toch 

steeds minstens 50% van de collectie laten maken. Dat is niet enkel om te kunnen zeggen 

dat we een Belgisch label zijn. Het is wel degelijk ook praktisch en handig om een atelier 

te hebben om de hoek. Tenminste, als zij kunnen produceren aan prijzen die wij kunnen 

doorrekenen. (Nathalie Vleeschouwer) 

Anders dan bij onafhankelijke designers is niet kwaliteit, maar de prijs-kwaliteitverhouding in de 

meeste gevallen doorslaggevend in de keuze voor een bepaalde producent. Opvallend is dan 

ook dat textielfabrikanten in Europa & Noord-Afrika stilaan productie terugwinnen van hun 

Aziatische concurrenten. Waar de keuze voor Europa bij onafhankelijke designers vooral 

gebaseerd was op kwaliteit, controle en reputatie, ligt de focus bij het middensegment anders. 

Om snel te kunnen inspelen op nieuwe trends is het belangrijk dat de fabricage niet te ver weg 

gebeurt. Dit lijkt vooral belangrijk voor kledingketens, maar ook in het middensegment volgen 

collecties elkaar sneller op. Vroeger brachten merken enkel een winter- en een zomercollectie 

op de markt, vandaag hebben verschillende labels tussencollecties die inspelen op de laatste 

trends. 
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We hebben de flashcollectie die we na de echte collectie aanbieden. Daarnaast is er een 

capsulecollectie, die vooral voor de eigen winkels is. (…) In Azië moet je al gauw rekenen 

op een productietijd van vier tot vijf maanden, dichter bij huis kan het in zes tot acht weken. 

(Tom De Poortere, designer bij Essentiel) 

Een tweede oorzaak is dat het prijsverschil met producenten in het verre Oosten kleiner is 

geworden. Samen met de vraag zijn ook de lonen en de in- en uitvoerrechten in Azië gestegen. 

Ook op transport wordt bespaard door dichter bij huis te produceren. Die kosten zijn de 

voorbije jaren gestegen door de hoge energieprijzen. Een laatste factor is dat Vlaamse labels 

vaak niet de volumes hebben om in China als een belangrijke klant te worden behandeld. Ze 

krijgen er af te rekenen met concurrentie van grote kledingketens en internationale merken met 

gigantische bestellingen waardoor producenten minder flexibel zijn of zelfs niet meer bereid zijn 

om kleinere collecties te produceren. Vaak wordt minstens een deel van de productie (bv. 

tussencollecties, bijbestellingen van goedlopende stukken, kleding gemaakt van Europese 

stoffen) naar een fabrikant dichter bij huis overgebracht.  

Drempels voor internationalisering van de productie 

De drempels door internationalisering van de productie bij het middensegment hebben vooral 

te maken met logistieke risico’s (Cho en Kang, 2001). Langere levertijden zijn voor een 

segment dat toch tracht in te spelen op modetrends een nadeel. Daarnaast is het ook niet 

eenvoudig meteen de juiste producent te vinden. Het duurt een tijdje vooraleer je een fabrikant 

vindt waarmee het klikt en dan is er nog een inlooptijd nodig waarbij de fabrikant zich het type 

kleding van het label eigen moet maken. Daarnaast speelt in sommige gevallen ook een 

culturele component mee. Zo kan de communicatie moeilijker verlopen. Een combinatie van 

bovenstaande factoren kan leiden tot vervelende situaties 

Daarnaast geven verschillende respondenten ook aan dat klanten niet ongevoelig zijn voor het 

land van herkomst van een kledingstuk. Eindconsumenten worden vooral beïnvloed door 

verhalen die het nieuws halen, zoals recentelijk gebeurde met de drama’s in Bangladesh. 

Buyers hebben soms ook andere gevoeligheden. Zo merkten ze bij Essentiël dat Japanse 

klanten geen kleding aankopen die gemaakt is in China. 

Hoewel bedrijven uit het middensegment de kwaliteit van hun producten wel belangrijk vinden, 

is het volgens de meerderheid van de respondenten niet nodig meermaals per seizoen de 

fabrieken te bezoeken om de productie te monitoren. Aan het begin van de samenwerking 

wordt de producent nauw begeleid, maar eenmaal deze is ingewerkt, is het voldoende enkele 

keren per jaar polshoogte te nemen te plaatse. Sommige bedrijven hebben bovendien een 

kantoor in het belangrijkste productieland dat de coördinatie van de productie en de 

communicatie tussen de producenten en het label verzorgt. 

Drivers voor internationalisering van de productie 

De drivers voor internationale productie zijn dezelfde als voor onafhankelijke designers. Gezien 

de prijszetting van het middensegment is de hoge loonlast in ons land de belangrijkste driver 

voor de internationalisering van de productie.  
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Misschien kan je wel in België produceren als je in een hoger segment zit met een duurder 

product. Er zijn merken die in België kunnen produceren, omdat ze ook aan hogere prijzen 

verkopen. In onze prijscategorie is dat niet haalbaar. (Tom De Poortere) 

Daarnaast speelt ook mee dat in ons land, zoals al eerder werd aan gehaald, onvoldoende 

technisch personeel te vinden is. 

Voor lingeriebedrijf Van de Velde was een generatiewissel en de heroriëntering van het bedrijf 

die ermee gepaard ging op het einde van de jaren 80 de belangrijkste incentive voor de 

internationalisering van de productie. Waar de oude generatie de drempels voor internationale 

productie nog onoverkomelijk vond, was de nieuwe wel gevoelig voor de drivers. 

In de jaren ’80 heeft Vandevelde Prima Donna overgenomen en geherlanceerd. 

Daarnaast is het bedrijf van een lingerieproducent geëvolueerd naar een onderneming 

met eigen merken. Dat is één reden. Een tweede is dat men onder kostendruk en 

arbeidsdruk naar andere mogelijkheden moest zoeken (…) De grootste rem op 

internationalisatie is een state of mind en dat zie je bij ons. Voor de vorige generatie was 

het onbespreekbaar om het product buiten België te maken omdat de kwaliteit niet goed 

zou zijn en we geen controle zouden hebben op de producenten (Ignace Van 

Doorselaere, CEO van Van de Velde). 

5.3.2. Distributie en exploitatie 

In tegenstelling tot de onafhankelijke designers, is de verkoop van het Vlaamse 

middensegment in eerste instantie gericht op de thuismarkt. Wanneer ze ook internationale 

ambities hebben, maken de labels gebruik van internationale modebeurzen
*
 om buyers te 

overtuigen en orders te plaatsen. In tegenstelling tot de onafhankelijke designers, spelen 

modeshows een minder grote rol dan de beurzen. De labels stellen hun collectie op 

verschillende beurzen voor aan inkopers. Wanneer merken uit het middensegment toch een 

show organiseren gebeurt dit steeds buiten de modeweken. Deze shows zijn vooral  bedoeld 

om de collectie voor te stellen aan de eindklant of aan reeds bestaande wholesaleklanten. 

Daarnaast hebben ze naast een eigen commercieel team soms nog één  of meerdere agenten 

die actief op zoek gaan naar buitenlandse multimerkenwinkels voor het label (Schrauwen & 

Schramme, 2013). Net als bij de onafhankelijke designers zijn de meningen over agenten 

verdeeld. Sommige merken hebben er slechte ervaringen mee, andere werken dan weer graag 

en met veel succes samen met meerdere agenten tegelijk. Samenwerken met een agent is 

namelijk ook een kwestie van goede matching. Een agent moet voor honderd procent achter 

het merk staan en mag niet de indruk wekken voorrang te verlenen aan andere merken in zijn 

of haar portfolio. 

Labels uit dit segment die internationaal willen groeien zoeken in eerste instantie 

verkooppunten in onze buurlanden en in mindere mate ook in de rest van Europa. Enkele 

uitzonderingen gaan ook buiten Europa, voornamelijk naar Azië en Noord-Amerika (ibid.). 

Labels uit het middensegment verkopen hun collecties internationaal voornamelijk in 

multimerkenwinkels, department stores en online in hun eigen webshop (al dan niet in eigen 

beheer, cfr. supra) of online multimerkenwinkels. Enkele labels hebben ook eigen winkels in 

het buitenland.  

 

*
 Sommige van deze beurzen zijn verbonden aan de internationale modeweken, maar er zijn er ook die op zichzelf staan. 
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Net zoals onafhankelijke designers loopt ook het middensegment het risico trouwe 

wholesaleklanten tegen de borst te stoten met online verkoop. Ook hier is het dus belangrijk 

goede afspraken te maken en open te communiceren met je klanten. Nathalie Vleeschouwer is 

naar aanleiding van deze kwestie rond de tafel gaan zitten met haar beste klanten in eigen land 

en heeft een systeem ontwikkeld waarbij ook fysieke winkels worden betrokken bij de online 

verkoop.  

De Belgische winkeliers reageerden er huiverig op, maar wij vonden dat we als merk 

moesten meegaan in die trend. Zeker in een nichemarkt is het niet gemakkelijk om 

partners te vinden in het buitenland. Op deze manier kan men ons product bereiken over 

de hele wereld. We gaan de winkeliers er wel bij betrekken, we zien het als een 

partnership. Onze goede klanten krijgen een deel van de winstmarge wanneer 

consumenten binnen een straal van een aantal kilometer van hun winkel een bestelling 

plaatsen in onze webshop. We willen zeker onze eigen klanten niet beconcurreren en de 

fysieke winkel blijft erg belangrijk, zeker voor zwangerschapskledij. (Nathalie 

Vleeschouwer) 

Het middensegment en het Uppsala model 

Aangezien labels uit het middensegment eerder stapsgewijs internationaliseren en zich daarbij 

in de eerste plaats richten op nabijgelegen gebieden, lijken zij goede voorbeelden van 

bedrijven die internationaliseren volgens het Uppsala model. De eerste stap is steeds een 

stevige positie veroveren op de eigen markt. Daarna zou het bedrijf de eerste stappen zetten 

via rechtstreekse export en wanneer het de buitenlandse markt beter leert kennen zal het een 

agent of distributeur inschakelen en zo stapsgewijs zijn inzet op de vreemde markt verhogen. 

In grote lijnen lijkt deze theorie op te gaan voor de meeste labels. Pas na wat ervaring te 

hebben opgedaan in eigen land gaat het label ook over de grenzen heen kijken.  

Meestal kunnen twee fases worden onderscheiden in het internationaliseringsproces; De 

eerste is een voorzichtige, eerder ongestructureerde stap waarbij wordt samengewerkt met 

enkele agenten of rechtstreeks met buyers die interesse tonen op een beurs. De tweede fase 

is gestructureerder en strategischer. Labels bepalen op welke markt ze willen gaan inzetten en 

kiezen strategische acties zoals agenten & distributeurs, maar ook joint ventures, overnames of 

eigen winkels. Bedrijven hebben immers tijd nodig om de markt te leren kennen en om relaties 

op te bouwen met klanten maar ook met internationale businesspartners. Wanneer ze 

voldoende kennis hebben opgebouwd en verdere mogelijkheden op de buitenlandse markt 

zien, durven ze ook meer risico’s nemen. Wanneer deze tweede fase wordt aangevat hangt af 

van label tot label. Ook het verloop van deze tweede fase kan sterk verschillen. Bij sommige 

merken verloopt de expansie naar het buitenland meteen heel snel, voor andere gaat het 

trager of schoksgewijs. 

In heel wat gevallen wordt er in deze tweede fase samengewerkt met een lokale partner. Bij 

een joint venture bijvoorbeeld gaat het label samenwerken met één of meer plaatselijke 

ondernemingen. Op deze manier kan het label gebruik maken van de kennis van de 

plaatselijke partner en kunnen risico’s en kosten gedeeld worden, maar behoudt het label toch 

voldoende controle. Van de Velde sloot in 2011 zo’n joint venture met de Chinese retailgroep 

Getz Bros. Samen baten de bedrijven nu de lingerieketen Private Shop uit in China en 

Hongkong en leiden zelf het verkooppersoneel op  

Veelvoorkomend is daarnaast een samenwerking met een distributeur. Deze koopt (een deel 
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van) de collectie van het label kopen en op zijn beurt weer verkopen aan multimerkenwinkels 

op een bepaalde markt. Het verschil met een agent is dat deze laatste op commissie werkt en 

de stukken eigendom blijven van het label tot ze verkocht worden aan multimerkenboetieks. 

Een is distributeur vooral voor grote markten een interessante partner.  

Een andere optie is een franchiseovereenkomst. Dit houdt in dat het winkelconcept van een 

label of designer (de franchisegever) wordt verplaatst naar het buitenland en daar wordt 

uitgevoerd door een plaatselijke ondernemer (de franchisenemer). Dit is een veelvoorkomende 

aanpak gezien de lage kosten en risico’s worden gekoppeld aan kennis over de lokale markt. 

Daar tegenover staat dat het label minder (kwaliteits)controle kan uitoefenen. Een betrouwbare 

franchisenemer vinden is dus erg belangrijk.  

Een derde optie is die van de fusie of overname, waarbij een onderneming de controle over 

een plaatselijk bedrijf overneemt. Het verwerven van een operationeel bedrijf waarvan het 

management al kennis heeft over de markt is een dure strategie, maar wel een die belangrijke 

voordelen heeft zoals een onmiddellijke cashflow en het gebruik van een reeds gekende 

merknaam. FNG Group nam zo in 2012 het Nederlandse Claudia Sträter over. Hiermee hoopt 

het bedrijf ook de uitrol van andere FNG-concepten CKS en Baker Bridge op de Nederlandse 

markt te faciliteren (Eeckhout, 2012a). Ook Van de Velde kent een traditie van overnames. Het 

eerste merk dat het bedrijf overnam was Prima Donna in de jaren ’80. Recenter nam Van De 

Velde het Spaanse lingeriemerk Andres Sarda over en voegde het retailketens Intimacy en 

Rigby & Peller toe aan de bedrijfsportfolio. Tenslotte kan een label er ook voor kiezen geen 

lokale partner te zoeken en zelf verkooppunten te openen in het buitenland of, iets 

goedkoper, een eigen corner in een department store. Essentiel heeft beide: 

In Parijs hebben we nu twee eigen winkels en een corner in Printemps. Die eigen winkels 

zijn een grote investering. Het merk moet bekendheid krijgen. In Londen of Italië zijn we 

voorzichtiger, daar gebruiken we meer corners, bijvoorbeeld in department store Harvey 

Nichols. Dit is een minder grote investering aangezien je de winkeruimte niet moet huren, 

maar ook een corner in een grootwarenhuis is niet zonder risico’s. Je staat immers zelf in 

voor de resultaten. Je bent contractueel gebonden aan bepaalde omzetcijfers en je moet 

zelf voor personeel zorgen. Het is geen cadeau, maar wel een goed visitekaartje. 

Bovendien kan je zo kijken hoe het werkt in een ander land. (Tom Depoortere) 

Het is belangrijk te beseffen dat het middensegment een breed segment is met een grote 

verscheidenheid aan ondernemingen. Niet elk merk koestert even hoge ambities. Labels die 

het minder groot zien zoeken in dit stadium eerder naar commercieel medewerkers die in 

loondienst in het buitenland exclusief voor het merk gaan werken en gaan structureler op 

bepaalde markten werken. Veel labels ontkennen dat ze een strategie hebben voor hun 

internationale verkoop. Deze tweede, zogenaamd strategische fase kan dan ook op erg diverse 

manieren ingevuld worden. Sommige bedrijven stellen een goed uitgedacht en voorbereid 

actieplan op, bij andere gaat het meer om een veranderde mindset in het management en is er 

minder sprake van een formeel plan van aanpak of strategie. 

Belangrijk in de theorie van Johanson en Vahlne is het concept ‘psychic distance’. 

Ondernemingen zouden zich volgens het Uppsala model in de eerste plaats richten op landen 

die geografisch nabij zijn en cultureel gelijkaardig zijn aan de thuismarkt. Als bedrijven ervaring 

hebben opgedaan, stimuleert hun vertrouwen hen om uit te breiden naar buitenlandse markten 

die eerder gezien werden als ondoordringbaar en veraf (Cavusgil, 1980). De meeste labels in 

het middensegment richten zich in de eerste plaats inderdaad voornamelijk op de ons 
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omringende landen, zowel in de eerste als in de tweede fase van de internationalisering, in 

tegenstelling tot de onafhankelijke ontwerpers die zowel kopers hebben in China, Japan als 

New York en Parijs. Samenwerkingen met lokale partners, zoals eerder beschreven, kunnen 

deze psychologische afstand danig verkleinen: 

Hoe spreek je een Chinese vrouw aan? Dat heeft niet met de Chinese taal te maken, 

maar met cultuur. Kan een verkoopster van vrouw tot vrouw in een paskamer komen? En 

kan zij haar klanten aanraken? Wat zijn de codes in China? Je ziet bijvoorbeeld duidelijk 

dat Chinese vrouwen zeer modebewust zijn, maar minder vragen stellen en meer afstand 

houden. Die codes zijn zeer belangrijk. Dat is een van de redenen waarom we een partner 

gezocht hebben voor China. (Ignace Van Doorselaere)  

Een vaststelling die ook met het gegeven van psychologische afstand en stapsgewijze groei te 

maken heeft, is dat labels uit het middensegment zich eerder richten op het bereiken van een 

sterke positie op enkele markten. Dit in tegenstelling tot de onafhankelijke designers die 

omwille van hun nichestrategie hun klanten in veel verschillende landen moeten zoeken. 

Drempels voor internationalisering van de distributie & exploitatie 

Waar bij veel onafhankelijke designers de financiële kant nog de belangrijkste drempel was 

voor internationalisering, blijkt dat in het middensegment minder te spelen. Dat heeft 

verschillende oorzaken. Ten eerste zijn de beurzen die deze labels bezoeken minder duur  - 

mits ze niet verbonden zijn aan de grote modeweken –  en aangezien zij hun klanten meestal 

relatief dicht bij huis zoeken zijn ook prospectiereizen eenvoudiger en goedkoper. Daarnaast 

hebben bedrijven binnen dit segment dankzij hun eigen winkels een stevige basis op de 

thuismarkt een meer constante inkomstenstroom, waardoor investeringen zoals beurzen en 

reizen beter gefinancierd kunnen worden. Tenslotte zijn enkele ondernemingen in dit segment 

ook beursgenoteerd. Uiteraard gebeurt dit pas in een latere levensfase, wanneer het bedrijf 

een volgende groeisprong wil maken. Zo staat Vandevelde sinds 1997 genoteerd, FNG Group 

werd sinds 2008 opgenomen in Euronext Brussel. Zo’n beursnotering kan interessant zijn voor 

ambitieuze labels. Strategische projecten als overnames en het opzetten van een 

internationaal retailnetwerk zijn grote investeringen met behulp van extra kapitaal van 

aandeelhouders mogelijk worden gemaakt. 

Volgens de theorie van Johanson en Vahlne is kennis de belangrijkste drempel voor 

ondernemingen die een nieuwe markt willen betreden. Eriksson et al. (1997) onderscheidt drie 

categorieën: business-, institutionele en internationaliseringskennis. Volgens Ignace Van 

Doorselaer is een gebrek aan businesskennis, kennis over concurrenten en klanten op 

buitenlandse markten, de belangrijkste bottleneck voor internationalisering.  

De grootste barrière voor een nieuwe markt is distributietoegang. De juist klant vinden, dat 

vraagt tijd. En zeker in een ander land waar je geen grote merkkracht hebt. (Ignace Van 

Doorselaere)  

Ook institutionele kennis, informatie over wetten, taal, normen en standaarden op buitenlandse 

markten, speelt een rol. Voornamelijk voor labels die ook op markten actief zijn die erg 

verschillend zijn van de onze is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en de manier van 

zaken doen aan te passen. Nathalie Vleeschouwer bijvoorbeeld werkt al jarenlang samen met 

Japanse klanten. ‘Dat is wennen in het begin, je wordt enorm op de rooster gelegd’, zegt ze, al 
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beschouwt ze de grote culturele verschillen vandaag niet als een belangrijke drempel.  

Zowel voor businesskennis als institutionele kennis is het belangrijk de juiste partners te vinden 

op de buitenlandse markt. Dit kunnen agenten zijn, andere bedrijven, franchisehouders, 

distributeurs enz. Ook het identificeren van de juiste partners werd aangehaald als belangrijke 

uitdaging voor internationale expansie.  

Internationaliseringskennis tenslotte, verwijst naar de kennis die een organisatie opdeed uit 

eerdere ervaringen met internationalisering. Dat het internationaliseringsproces in twee fasen 

verloopt, heeft voornamelijk met dit soort kennis te maken. Een gebrek aan 

internationaliseringskennis is niet zozeer een drempel voor internationale verkoopactiviteiten, 

maar wel voor een meer systematische en grondige internationale expansie. 

Waar onafhankelijke designers vooral naar overheidsinitiatieven zoals het FIT stappen voor 

financiële steun, bleken ze voor bedrijven uit het middensegment vooral een belangrijke rol te 

spelen als informatieverstrekker. Bedrijven richten zich tot het FIT en andere instanties voor 

informatie over concurrentie op de buitenlandse markt, contacten op immogebied, en juridische 

kwesties. 

Drivers voor internationalisering van de distributie & exploitatie 

Opvallend is dat, in tegenstelling tot wat de theorie suggereert, in dit segment drivers minder 

van buitenaf komen dan in het born global-segment van onafhankelijke designers. Zeker in de 

tweede fase van het internationaliseringsproces handelen bedrijven voornamelijk vanuit een wil 

om te groeien. Aangezien ook voor dit segment de grenzen van België snel bereikt worden, 

moeten ze voor meer groei naar het buitenland. De belangrijkste driver is dus de mindset van 

het management en veel minder een negatieve pushfactor in eigen land of een triggerende 

pullfactor op vreemde markten. Deze werken natuurlijk ook op de beslissing in, maar zijn 

minder fundamenteel. Zonder de wil om te groeien is het voor deze labels immers niet relevant 

dat de afzetmarkt in eigen land niet zo groot is.  

Voor labels met een nichemarkt ligt dit anders. Zwangerschapskledij kent in eigen land maar 

een beperkte afzetmarkt, wat Nathalie Vleeschouwer ertoe verplichtte internationaal te gaan: 

15 jaar geleden kon ik niet alle stoffen krijgen. Ik had een cliënteel in België, maar stootte 

op fabrikanten die minimum 800 meter stof vragen, dat was te veel. Toen zijn we naar de 

beurs in Firenze gegaan, om meer omzet te creëren, zodat ik de stoffen kon bestellen die 

ik wou. (Nathalie Vleeschouwer) 

5.3.3. Postionering en merkopbouw 

In de focus op branding en merkimago tenslotte zijn grote verschillen te bemerken tussen de 

verschillende bedrijven. Enerzijds zijn er bedrijven met een sterk internationale visie. Zij zorgen 

zowel in hun producten als in hun beeldvorming en communicatie (promotie) voor een 

internationale look en feel. Essentiel is hier een voorbeeld van, zij willen met hun collectie 

bewust een internationaal beeld uitstralen. Ook Van de Velde heeft een duidelijke 

internationale focus, maar het bedrijf ontdekte dat op het gebied van smaak in mode sterke 

culturele verschillen zijn tussen noord en zuid. Het label heeft er in dit geval niet voor gekozen 
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de eigen collectie uit te breiden, maar een zuiders merk, Andres Sarda over te nemen.  

Wij zijn Noordeuropeanen, dat betekent dat onze modekeuze vooral aanspreekt in het 

Noord-Westen van de wereld. Wij voelden dat onze modevorm in het zuiden niet zo 

aanslaat Omdat we met ons concept van lingeriestyling ook naar het zuiden wilden gaan 

en een merk nodig hadden dat meer aanspreekt, hebben we Andres Sarda overgenomen. 

(Ignace Van Doorselaere) 

De meeste Belgische labels uit het middensegment zijn echter niet specifiek bezig met imago 

of branding in het buitenland en hebben ook geen PR-bureau dat internationaal actief is. Zij 

focussen op indirecte factoren als een mooie beursstand, B2B nieuwsbrieven en uitnodigingen 

voor de beurzen en een goede service voor wholsaleklanten. Daarnaast worden vooral de 

website van het merk en sociale media ingezet om te communiceren met eindconsumenten en 

de identiteit van het merk over te brengen.  

Merken met eigen winkels in het buitenland kunnen actief inspelen op de ‘p’ van plaats, zoals 

Van de Velde bijvoorbeeld doet met de aandacht die het bedrijf besteedt aan service en 

aangename paskamers. Labels die geen eigen winkels hebben houden wel in het oog dat de 

winkels waar hun collecties verkocht worden passen bij hun merkimago, maar zijn minder 

selectief in hun selectie dan onafhankelijke ontwerpers en voeren, zeker in het buitenland, 

geen strenge controles uit.  

De laatste P, die van prijs, wordt slechts in zeldzame gevallen gebruikt als 

marketinginstrument in het buitenland, maar biedt nochtans zeker in het middensegment 

positioneringskansen. In andere landen wordt mode immers niet altijd op dezelfde manier 

gesegmenteerd als in België en zo weet Essentiël zich bijvoorbeeld op de Italiaanse markt erg 

succesvol te positioneren als een meer luxueus merk dat qua prijs tussen het middensegment 

en de designermode in zit. 

Opvallend tenslotte is dat de meerderheid van de respondenten, in tegenstelling tot de 

onafhankelijke designers die in dit onderzoek werden bevraagd, wel nog waarde hechten aan 

het label ‘Belgische mode’ en geloven dat ook hun wholesaleklanten hier gevoelig voor zijn. 

Bovendien zou ‘Belgisch’ niet enkel staan voor kwaliteit op het gebied van de collectie, maar 

ook in het zaken doen. De Belgische degelijkheid en business-serieux wordt volgens de 

respondenten geapprecieerd bij buitenlandse klanten. 

SAMENVATTING 

Productie 

Tabel 4 Productie middensegment: Drempels en Drivers 

 Drempels Drivers 

Middensegment Langere levertijden/minder 

Flexibiliteit 

Concurrentie grote klanten 

Hoge loonlast  

Onvoldoende personeel                        
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Moeilijkere communicatie 

Reputatie 

Kwaliteitscontrole 

Quota, wisselkoersen, 

regelgeving,… 

 

Distributie & verkoop 

Tabel 5 Distributie en verkoop middensegment: Drempels en Drivers 

 Drempels Drivers 

Middensegment 
pioniersfase 

Gebrek aan internationaliserings-, 

institutionele en businesskennis 

Opportuniteit/interesse 

vanuit vreemde markt  

Groeiplafond          

Middensegment 
investeringsfase 

Gebrek aan institutionele en 

businesskennis 

Groeiplafond 

Opportuniteit/interesse 

vanuit vreemde markt    

 

5.4. KLEDINGKETENS 

5.4.1. Productie 

De productie van de kleding bij kledingketens, wordt volledig overgebracht naar verschillende 

fabrieken in zowel verre als meer nabijgelegen lageloonlanden (Schrauwen & Schramme, 

2013). Prijs, flexibiliteit en snelheid zijn de belangrijkste criteria bij de keuze voor een 

producent. Naar analogie met retailer Zara lijkt het logisch dat ook kledingketens hun productie 

in toenemende mate dichter bij huis laten uitvoeren. De Spaanse keten heeft naast productie-

units in het Verre Oosten ook fabrieken in eigen land en buurlanden. Zo worden levertijden kort 

gehouden en kan snel worden ingespeeld op de laatste trends. Toch houden de Belgische 

ketens vast aan het klassieke businessmodel en produceren zij het grootste deel van de 

collecties in o.a. China, Bangladesh en India. Voor massaproductie blijkt Azië vandaag nog 

steeds de meest voordelige keuze. Katlijn Mertens van Lola & Liza erkent wel dat Zara de 

spelregels heeft veranderd:  

We proberen nu alles zo snel mogelijk te doen. Ook voor producenten in Azië bedraagt de 

duur vanaf de creatie tot op het moment dat de collectie in de winkel ligt, maar 6 weken. 

(Katlijn Mertens, chief merchandising officer Lola & Liza)  
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Voor kleinere, technisch complexere of kortlopende productlijnen wordt ook wel gekozen voor 

nabijere lageloonlanden: Turkije, Tunesië, Polen, Roemenië, Bulgarije, Litouwen,…   

In landen dichter bij begrijpen ze onze pasvorm en patronen beter. Chinezen kunnen zich 

moeilijker inleven in onze fysionomie. Maar ook wat afwerking en detail betreft, zit er veel 

ervaring dichter bij huis. Oost-Europa gaat al heel lang mee in de confectie, er zijn ook 

heel veel opleidingen in die landen dus de vakkennis blijft daar erg hoog. (Ann Claes, 

eigenaar en chief buying officer JBC) 

Kledingketens hebben meestal een agent of kantoor met zelf opgeleid personeel in het land 

waar de hoofdmoot van de productie gebeurt. Deze fungeert dan als tussenpersoon voor de 

communicatie met de productie-units en houdt zich ook bezig met kwaliteitscontrole. 

 

Drempels voor internationalisering van de productie 

De belangrijkste uitdaging voor internationale productie bij kledingketens is van logistieke aard. 

Timing is essentieel binnen dit segment. Wanneer een kledingstuk in de rekken komt, bepaalt 

het succes ervan. Voor de ketens is het dus belangrijk goed te plannen en ook de levertijden 

nauwlettend in het oog te houden.  

Een tweede risico zit op het vlak van regelgeving, meer bepaald het gebrek eraan. Fabrieken 

voor massaproductie in het Verre Oosten hebben dankzij rampverhalen in de media een 

slechte naam gekregen. Mediaberichten over gevaarlijke werkomstandigheden, onderbetaald 

en minderjarig personeel en problemen met milieuvervuiling in fabrieken kunnen het imago van 

kledingketens die in Azië produceren ernstige schade toebrengen. Bij Lola & Liza proberen ze 

hier controle over te bewaken met behulp van externe audits en agenten. Daarnaast proberen 

ze het aantal producenten (relatief) laag te houden en duurzame relaties met producenten aan 

te gaan, opdat ze controle op de werkomstandigheden kunnen houden. 

We hebben een heel beperkt fabrikantenpark. We werken in Azië ook alleen met 

fabrikanten die internationaal werken, want dan weten we dat ze betrouwbaar zijn. Vooral 

de Engelse markt is heel kritisch. Marks & Spencer en C&A controleren het beste. We 

hebben natuurlijk niet alles onder controle, maar wel heel veel. Voorlopig werken we graag 

met productie-agenten. (Katlijn Mertens, chief merchandising officer Lola & Liza)  

 
Drivers voor internationalisering van de productie 

De drivers voor internationale productie zijn dezelfde als voor de andere segmenten. Één van 

de speerpunten van de strategie van retailketens is de lage prijs. De hoge loonlast in ons land 

is dan de belangrijkste driver. Ook het gebrek aan personeel en technische opleidingen maakt 

produceren in eigen land onmogelijk voor retailers. 

Het zou fantastisch zijn als de productie terug naar België kon komen, maar daar hangen 

veel zaken aan vast. Ook de overheid speelt een belangrijke rol. We werken nog wel met 

producties in Noord-Frankrijk, maar daar worden ze gesubsidieerd. Om de productie terug 

te brengen, moet er toch iets veranderen aan de lonen. Onze klanten zijn ook niet bereid 

meer te betalen om de productie in België te houden. Je vindt in België ook nog maar 
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weinig mensen die het vak nog kennen. Ze hebben zich allemaal technisch omgeschoold. 

Degenen die er nog zijn, kunnen aanrekenen wat ze willen. (Katlijn Mertens) 

5.4.2. Distributie en exploitatie 

De collecties van Vlaamse kledingketens wordt enkel in eigen winkels verkocht. De distributie 

van dit segment verloopt dan ook relatief eenvoudig. Modeweken en beurzen zijn hier niet 

relevant en agenten worden enkel op productieniveau ingezet. 

Aangezien de verkoop van collecties van Vlaamse kledingketens volledig in handen is van een 

netwerk van eigen winkels, is het internationaliseren van de verkoop meteen een grote stap. Er 

zijn dan ook weinig voorbeelden van Vlaamse retailers die op buitenlandse markten actief zijn. 

Zowel JBC als Lola & Liza zijn momenteel met een aantal winkels aanwezig in Luxemburg. De 

keten Cassis heeft naast winkels in Luxemburg ook een winkel in Frankrijk. Op het moment 

van schrijven plant Lola & Liza wel een uitbreiding naar de Nederlandse en Franse markt. Het 

opstarten van een retailconcept op een nieuwe markt is niet eenvoudig en de kans op slagen 

onzeker. Wat in België een succesformule is kan om diverse redenen van economische of 

culturele aard floppen in het buitenland, zo ondervond JBC enkele jaren geleden toen het merk 

naar Tsjechië en Nederland trachtte uit te breiden. 

Tot slot hebben kledingketens ook een eigen webshop die toegankelijk is voor klanten uit de 

landen waar ze ook fysiek aanwezig zijn. E-commerce blijkt wel een eerder nieuw concept voor 

Vlaamse ketens in dit segment dat nog volop in ontwikkeling is. Sommige kledingketens 

inspireren zich voor hun onlineverkoopmodel op buitenlandse succesverhalen. Andere zijn 

voorzichtig en nemen een eerder afwachtende houding aan. Geen enkele Vlaamse 

kledingketen verkoopt zijn collecties via websites van derden. 

Kledingketens en het Uppsala model 

Labels uit dit segment zijn, net als het middensegment, home based. Er bestaan weinig 

praktijkvoorbeelden voor het internationaliseringsproces van Vlaamse kledingketens maar ook 

zij lijken overeenkomsten te vertonen met het Uppsala Model. Nog meer dan 

middensegmentlabels zorgen kledingketens eerst voor een stevige basis op de thuismarkt 

alvorens internationaal te gaan. Waar voor bedrijven uit het middensegment de eerste stap 

meestal verkoop aan wholesaleklanten is, gaan kledingketens meteen eigen winkels (geen 

franchises) openen op de nieuwe markt.
*
 Hierbij pakken ze één land per keer aan. Aangezien 

het bedrijf niet de mogelijkheid heeft eerst op een minder risicovolle manier de nieuwe markt te 

verkennen, gaat een lange periode van voorbereiding en onderzoek aan deze stap vooraf. 

Wij hebben pas intern een eigen onderzoek gedaan naar het profiel van de klant. In 

Nederland hebben we mensen bevraagd die vroeger storemanager waren in Nederlandse 

winkels, en een aantal consultants uit de retail. Zo krijgen we een dubbelcheck van wat we 

willen doen. Je krijgt zo goede feedback van iedereen. Zelf hebben we geen grootschalig 

marktonderzoek gedaan, maar Ik heb wel een aantal studies opgevraagd. We zitten nog in 

een heel vroeg stadium en we willen er niet naïef aan beginnen. We moeten de collectie 

 

*
 Dat Vlaamse kledinketens hun buitenlandse winkels in eigen beheer openen, hoewel een franchise-overeenkomst een logische stap 
lijkt bij ketens, is waarschijnlijk te wijten aan hun geringe merkbekendheid op de buitenlandse markt.  
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ook zeer internationaal maken en goed overwegen welke stijlen we in Nederland gaan 

verkopen. (Katlijn Mertens) 

Nog meer dan labels uit het middensegment richten kledingketens zich bovendien op het 

bereiken van een sterke positie op enkele markten, dan op het uitbouwen van een 

retailnetwerk in verschillende landen. De internationale groei verloopt dus traag maar grondig. 

Tenslotte lijkt ook in dit segment ‘psychic distance’ mee te spelen. Ketens die internationaal 

actief zijn of plannen hebben in die richting, focussen zich op onze buurlanden, deze zijn 

geografisch nabij en cultureel gelijkaardig aan onze markt.  

Waarom wij juist winkels hebben in Luxemburg? Omdat het aanleunt bij België. We 

hebben ook vijf winkels gehad in Nederland, maar een Nederlander koopt toch anders. 

(Ann Claes, JBC) 

Dat JBC enkele jaren geleden besliste de Tsjechische markt te verkennen en niet de Duitse of 

de Franse, is niet in tegenspraak met het Uppsala Model. Ann Claes verwijst naar de 

Tsjechische contacten en relaties van oprichter Jean-Baptiste Claes – zijn weak ties – die een 

gunstig effect op de psychologische afstand hadden. 

Drempels voor internationalisering van de distributie & exploitatie 

Financieel gezien is de uitbouw van een retailnetwerk op een vreemde markt een groot risico. 

Er moeten grote sommen worden geïnvesteerd in infrastructuur en personeel. Daarnaast 

vraagt het opzetten van een dergelijke operatie veel tijd en is het arbeidsintensief.  

Een gebrek aan kennis op zowel institutioneel als businessvlak trachten de retailers op te 

vangen door zich uitgebreid te informeren en grondig voor te bereiden alvorens een stap te 

wagen op de nieuwe markt. Ann Claes wijt de mislukte uitstap naar Tsjechië dan ook aan een 

gebrekkige voorbereiding en kennis van de markt. Internationaliseringskennis moet het bedrijf 

al doende opbouwen. L&L heeft al enkele jaren een winkel in Luxemburg maar heeft eigenlijk 

nog geen ervaring met een echte internationale strategie. Daarom verloopt het betreden van 

een nieuwe markt in eerste instantie voorzichtig. Opvallend is dat kledingketens noch voor 

financiële, noch voor informatiekwesties over internationale handel beroep doen op 

overheidssteun. Nog een belangrijke vaststelling is dat zij geen gebruik maken van hun 

netwerkrelaties met andere modebedrijven uit hun segment voor het delen van kennis en 

ervaringen. Voor het opvullen van kennislacunes beroepen zij zich enkel op eigen ervaringen 

en onderzoek. 

Drivers voor internationalisering van de distributie & exploitatie 

In het retailsegment wordt internationalisering duidelijk gedreven vanuit ambities van het 

management. Merken in dit segment hebben de internationale verkoop niet nodig om te 

overleven en worden op de internationale markt bovendien beconcurreerd door wereldwijde 

ketens met nog grotere schaalvoordelen. Ook in eigen land moeten ze opboksen tegen grote 

internationale merken, maar hebben de Vlaamse ketens het voordeel dat ze goed zijn 

afgestemd op de wensen van de klant. De pullfactoren die de merken naar een bepaalde markt 

trekken kunnen een psychologische afstand zijn of een unieke kans die zich op een bepaalde 
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markt voordoet, zoals bij Lola & Liza in Frankrijk het geval was: 

Dat we naar Frankrijk gaan is inderdaad opmerkelijk. Onze collectie sluit immers veel 

meer aan bij Nederland. Maar in Frankrijk was er een enorme opportuniteit, daar komt een 

groot shoppingcenter. In Nederland zal het makkelijker zijn. We hebben al veel 

Nederlandse klanten in onze winkels tegen de grens, daarom gaan we het in Nederland 

proberen (Katlijn Mertens) 

5.4.3. Positionering en merkopbouw 

Wanneer je eigen winkels opent tenslotte, kan je als merk niet rekenen op je wholesaleklanten 

om jou bij het internationale publiek te promoten. De ‘P’ van plaats, hebben Vlaamse 

kledingketens helemaal zelf in handen aangezien ze hun collecties enkel via eigen 

distributiekanalen verdelen. De zogenaamde out-of-town retailparken of ‘baanwinkels’ in de 

periferie die goed bereikbaar zijn per auto (Schrauwen & Schramme, 2013), waar Vlaamse 

kledingketens in eigen land vaak hun verkooppunten hebben, zijn geen internationaal 

fenomeen. In veel landen bouwen kledingketens hun retailnetwerk uitsluitend uit op grote 

winkelboulevards in (centrum)steden en shoppingscentra. Daarnaast moeten de winkels de 

identiteit van het merk uitstralen en herkenbaar ingericht zijn, maar toch ook aansluiten op de 

winkelcultuur van de vreemde markt. Dit impliceert uiteraard dat Vlaamse kledingketens hun 

strategie wat betreft het openen en inrichten van nieuwe winkels niet simpelweg kunnen 

kopiëren naar het buitenland. 

Het voordeel van kledingketens is wel dat ze meestal een brede collectie (‘P’ van product) 

hebben en hun aanbod dus kunnen aanpassen aan de eigenheden van de afzetmarkt. Er 

wordt bij het ontwerp evenwel geen rekening gehouden met de specifieke kleedcultuur op een 

buitenlandse markt, enkel  in de selectie van de kledingstukken die in een bepaalde 

(buitenlandse) winkel zullen verkocht worden. Ook wat prijszetting betreft doen retailers er 

goed aan zich de conformeren naar de standaarden op de lokale markt. Consumenten binnen 

het kledingketensegment zijn immers prijsgevoeliger dan in andere segmenten.  

Bij kledingketens is er een groot verschil aan focus op promotie. H&M adverteert bijvoorbeeld 

veel, Zara daarentegen werkt niet met advertenties. Ook in eigen land zijn er ketens die wel en 

niet adverteren. Lola & Liza focust niet op marketing, maar zal dit met het oog op bekendheid 

op de Nederlandse markt wel meer gaan doen: 

We moeten wel een gezicht hebben. Bij de volgende shoot gaan we dus een bekende 

Nederlander betrekken. We zijn nog niet bezig met PR. Het is allemaal nog intern en 

lokaal. Vroeger hadden we er geen nood aan, we hebben ons altijd erg op het product 

geconcentreerd. Nu gaan we het hele marketingverhaal beter aanpakken. (Katlijn 

Mertens) 

Minder belangrijk dan in andere segmenten is aandacht in de gespecialiseerde pers en bij 

bloggers. Wel sluiten verschillende bedrijven mediadeals voor bv. product placement op 

televisie of werken ze ook in het buitenland met celebrity endorsement. 

Tot slot is voor retailketens het label ‘Belgisch’ in eigen land erg belangrijk, in het buitenland 

wordt het niet actief gebruikt als marketinginstrument. Volgens Ann Claes is de goede reputatie 

van Belgische mode in het buitenland steeds minder significant.  
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Het imago van Belgische mode is ooit beter geweest in het buitenland, maar we hebben 

nog steeds een reputatie om op te teren. Maar als er binnenkort niemand opstaat en er 

zijn schouders onder zet, zal het helemaal tanen. (Ann Claes) 

SAMENVATTING 
 
Productie 
 

Tabel 6 Distributie en verkoop middensegment: Drempels en Drivers 

 Drempels Drivers 

Kledingketens Langere levertijden/ minder 

flexibiliteit  

Reputatie 

Moeilijkere communicatie   

Quota, wisselkoersen, 

regelgeving,…  

Hoge loonlast  

Onvoldoende personeel                     

 

Distributie en Verkoop 
 

Tabel 7 Distributie en verkoop middensegment: Drempels en Drivers 

 Drempels Drivers 

Kledingketens 
investeringsfase 

Gebrek aan internationaliserings-, 

business-, en institutionele kennis 

 

Hoge kosten/risico’s 

Opportuniteit/interesse 

vanuit de vreemde markt 

 

Groeiplafond 

Kledingketens 
continueringsfase 

Hoge kosten/risico’s  

Gebrek aan business- en 

institutionele kennis 

Groeiplafond  

Opportuniteit/interesse 

vanuit vreemde markt  
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6. CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

6.1. CONCLUSIES: INTERNATIONALISERING IN DE 
VLAAMSE MODE INDUSTRIE 

Met dit rapport hebben we de internationale dynamieken in de waardeketen van de Vlaamse 

mode-industrie willen blootleggen. Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat zowel de 

internationale productie- als distributiestrategie afhangt van bepaalde eigenschappen van het 

bedrijf: 

 Het segment waar het label zich in bevindt 

 De levensfase van het bedrijf 

Op het vlak van de productie is de internationalisering het meest doorgedreven. Een aantal 

factoren die bepalend zijn om de productie over te brengen naar het buitenland zijn de reductie 

van de kosten, kwaliteit en capaciteit. Push-factoren, zoals de hoge loonkost, hebben ervoor 

gezorgd dat een volledige productie in eigen land niet interessant of zelfs niet mogelijk is, 

terwijl pull-factoren, waaronder de moderne uitrusting in buitenlandse ateliers en de 

aanwezigheid van voldoende opgeleid personeel, buitenlandse productie-eenheden net 

aantrekkelijk maken. Daarnaast spelen omgevingsfactoren zoals evoluties in de informatie- en 

communicatietechnologie, een belangrijke faciliterende rol. Anderzijds is het verplaatsen van 

de productie naar het buitenland niet zonder risico’s of problemen. Mogelijk wordt de 

kwaliteitscontrole van de producten bemoeilijkt, leggen strenge quota of hoge taksen 

beperkingen op, verloopt de communicatie moeilijk door sociale, economische en culturele 

verschillen, hebben schommelingen in de wisselkoersen een negatieve impact of zijn er 

problemen met het transport. 

Een uitzondering vormen de beginnende onafhankelijke designers, die door hun relatief kleine 

oplages niet in het buitenland kunnen produceren. Deze drempel kunnen zij pas overwinnen 

wanneer hun oplages worden verhoogd. Voor deze jonge ontwerpers is het dus van 

levensbelang dat de (kleinschalige) productie-units in België blijven bestaan. 

Tabel 8 Productie: Drempels en Drivers 

Productie Drempels Drivers 

Onafhankelijke 
designers pioniersfase 

Kwaliteitscontrole  

Reputatie 

Moeilijkere communicatie  

Langere levertijden/minder flexibiliteit 

Onvoldoende personeel  

Hoge loonlast 
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Hoge minimumoplagen 

Quota, wisselkoersen,regelgeving,… 

Onafhankelijke 
designers 
investeringsfase 

Kwaliteitscontrole 

Reputatie 

Moeilijkere communicatie  

Langere levertijden/minder flexibiliteit 

Quota, wisselkoersen, 

regelgeving,… 

Onvoldoende personeel 

Hoge loonlast 

Middensegment Kwaliteitscontrole  

Reputatie 

Moeilijkere communicatie 

Langere levertijden/minder 

Flexibiliteit 

Relatief kleine productie-volumes 

waardoor ze niet als ‘belangrijk 

genoeg’ worden aanzien 

Quota, wisselkoersen, regelgeving… 

Hoge loonlast 

Onvoldoende personeel                          

Kledingketens Reputatie 

Moeilijkere communicatie 

Langere levertijden/ minder 

flexibiliteit 

Quota, wisselkoersen, 

regelgeving,… 

Hoge loonlast 

Onvoldoende personeel                     

 

Ook op het gebied van distributie en verkoop zijn omvang van het bedrijf, maar vooral 

levensfase en segment bepalend voor de internationale expansiestrategie en de beoordeling 

van drempels en drivers. Waar onafhankelijke designers vaak vanaf het begin de hele wereld 

als een potentiële markt zien, zijn kledingketens, mede gezien hun bredere doelgroep, sterk 

gefocust op de thuismarkt. Ook voor labels uit het middensegment is de eigen markt van 

primair belang, maar in hun internationaliseringsstrategieën zit meer diversiteit.  
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Een buitenlandse markt betreden brengt echter veel onzekerheid en financiële risico’s met 

zich mee. Wie financieel niet sterk genoeg staat, kan op zoek gaan naar een investeerder. Men 

mag echter de idee van een tandem ontwerper – investeerder niet romantiseren. In de praktijk 

is het niet eenvoudig om een investeerder te vinden en de verwachtingen tussen designer en 

investeerder zijn vaak moeilijk te matchen. Een samenwerking onder licentievorm met een 

producent is voor onafhankelijke designers ook het overwegen waard. De onzekerheid en het 

gebrek aan kennis zouden kunnen opgevangen worden door netwerkrelaties. In de praktijk 

blijkt echter dat Vlaamse bedrijven zich eerder beschermend opstellen en vooral zelf veel 

(prospectie)werk doen. Nochtans kan het uitwisselen van informatie en ervaringen met derden 

de efficiëntie en effectiviteit verhogen en een deel van de onzekerheid wegnemen. Een 

belangrijke vaststelling is immers dat succes hebben in het buitenland sterk samenhangt met 

het al of niet hebben van goede en betrouwbare partners. Dit geldt voor de productie, maar 

zeker ook voor distributie en verkoop. Vooral in de vroegste stadia van internationalisering 

moet vaak beroep worden gedaan op derde partijen voor de lancering en ontwikkeling van een 

label op een vreemde markt. Een nieuwe markt betreden is immers complex en vereist 

bovendien specifieke institutionele kennis en bedrijfskennis die ontwerpers of bedrijven vaak 

niet zelf in huis hebben. Het belang van betrouwbare en kwaliteitsvolle zakenpartners op een 

vreemde markt is daarom moeilijk te onderschatten.  
. 

Tabel 9 Distributie en verkoop: Drempels en Drivers 

Distributie en 
Verkoop 

Drempels Drivers 

Onafhankelijke 
designers pioniersfase 

Hoge kosten 

Gebrek aan business-, 

internationaliserings-, en 

institutionele kennis  

Controle over merkimago en 

Intellectual proptery 

Te kleine afzetmarkt  

Match tussen verkooppunt & 

merkidentiteit/interesse 

vanuit markt 

Aantrekkingskracht van grote 

modesteden 

Onafhankelijke 
designers 
investeringsfase 

Gebrek aan institutionele en 

businesskennis 

Controle over merkimago en 

Intellectual proptery 

Hoge kosten 

Te kleine 

afzetmarktAantrekkingskracht 

van grote modesteden 

Match met 

merkidentiteit/interesse 

vanuit markt 

Groeiende markten/ Landen 

met veel koopkracht 

Middensegment 
pioniersfase 

Gebrek aan internationaliserings-, 

institutionele en businesskennis 

Opportuniteit/interesse vanuit 

vreemde markt  

Groeiplafond  
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Op het vlak van internationale marketing en communicatie tenslotte, richten Vlaamse 

ontwerpers en labels zich voornamelijk op communicatie met hun wholesaleklanten en rekenen 

ze verder op de winkeleigenaars en hun personeel om hun collecties aan te prijzen bij de 

klanten. Er zijn nochtans voldoende redenen om, zeker in het segment van de onafhankelijke 

designers waar symbolische waarde voor de eindklant cruciaal is, internationale communicatie, 

PR en marketing ter harte te nemen. Het is niet enkel een hefboom tot meer verkoop, maar 

cruciaal om je als merk/label te onderscheiden van andere spelers. Vooral in een nieuwe markt 

waar je moet concurreren met veel lokale en internationale spelers is een unieke stem 

belangrijk. Het gebruik van een goede marketingmix is een belangrijk hulpmiddel om het imago 

van het merk op te bouwen bij de eindklanten. Dit imago geeft immers betekenis aan je product 

én is bovendien het belangrijkste punt waarop je je als label kan differentiëren op een nieuwe 

markt (Porter, 2008). Dit imago wordt deels gecreëerd door de collecties zelf, maar ook door de 

visuele representatie in (multimerken)winkels, naar sponsors toe, op de website, de sociale 

media, in nieuwsbrieven, (celebrity) endorsers en advertenties. De marketingmix van de 

meeste Vlaamse modelabels is vandaag echter nog te eenzijdig uitgebouwd, met nadruk op 

het product en de plaats. Promotie wordt in de marketingmix nog te vaak over het hoofd gezien 

om de identiteit van het label uit te dragen. Troeven die gebaseerd zijn op organisatorische 

factoren zoals kostenvoordeel of efficiënte distributie zijn immers makkelijker na te bootsen 

maar bieden geen bescherming tegen mogelijke concurrenten. Een doordachte promotie en 

communicatiestrategie zijn in de mate van het mogelijke dus wel noodzakelijk. 

 

6.2. AANBEVELINGEN VOOR VLAAMSE MODELABELS 

De verschillende drempels en drivers en hun wisselende belang op sector- of zelfs 

organisatieniveau maken duidelijk dat er niet 1 ideale productie-, distributie- of 

marketingstrategie is. Wat cruciaal is, is dat deze op maat van het bedrijf gesneden zijn. 

Labels moeten bepalen welke de belangrijkste eigenschappen van de onderneming zijn: 

 In welk segment bevindt het label zich? 

 In welke levensfase bevindt het label zich? 

 welke criteria vormen de focus van het bedrijf? (bijvoorbeeld hoge kwaliteit en 

originaliteit, kostenvoordeel, snelle distributie etc.)  

 

Productie 

Waar en hoe de collecties worden geproduceerd is afhankelijk van het antwoord op de drie 

bovenstaande vragen. Belangrijk is om naast de kosten die contractueel zijn overeengekomen 

met de fabrikant ook oog te hebben voor de ‘ijsberg’ van onrechtstreekse, verborgen 

kosten die verbonden zijn met internationaal produceren. Voorbeelden zijn de reis- en 

verblijfskosten voor prospectie naar nieuwe producenten en het opvolgen van de productie, de 

tijd die wordt besteed aan communicatie voor, tijdens en na de productie, de mogelijkheid van 

vertragingen en daarbij het risico op gecancelde bestellingen bij B2B verkoop of het missen 

van het momentum van een trend voor kledingketens. Het is dan ook belangrijk om het 

productieproces, of het nu internationaal of nationaal gebeurt, goed te monitoren en te 

evalueren. Zeker voor productie in het buitenland zijn een duidelijke, gestructureerde 

communicatie en goede timing cruciaal. Een duurzame relatie met producenten reduceert 

daarnaast de verborgen kosten en risico’s; 
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Distributie en Verkoop 

 

Voor ontwerpers die snel internationaal gaan distribueren en verkopen, lijkt het een zaak om 

hun flexibiliteit op organisatorisch vlak te koesteren, maar tevens een goed-overdacht 

strategisch plan op te stellen. Het is belangrijk dat een ontwerper zich bewust is van zijn 

sterke en zwakke punten en een heldere kasplanning opstelt. Pas wanneer je je strategie 

concretiseert in een businessplan, kan je als ontwerper immers je resultaten gaan meten, 

evalueren en bijsturen. Een strategische planning heeft bovendien een positieve invloed op de 

communicatie met derden zoals partners, investeerders, klanten, perscontacten, leveranciers 

en overheidsorganisaties. Deze overheidsorganisaties zoals FIT en FFI kunnen zowel 

financieel als op het gebied van kennis hulp bieden aan modebedrijven, al lijken ze in de 

praktijk elkaar niet altijd te vinden. Opvallend is dat bedrijven uit het middensegment, voor wie 

FFI geen specifieke dienstverlening voorziet, wél gebruik maken van de adviezen en 

begeleiding van FIT. Kledingketens gaven dan weer aan niet op de hoogte te zijn van de 

diensten die FIT aanbiedt. Vooral bij deze laatste twee, het middensegment en kledingketens, 

valt op dat de bedrijven erg op zichzelf gericht zijn. Het uitwisselen van ervaringen en delen 

van kennis kan nochtans helpen het gebrek aan kennis over vreemde markten aan te vullen.  

 

Positionering en merkopbouw 
 

Op het gebied van marketing en branding tenslotte, blijkt dat veel Vlaamse modemerken een 

achterstand in te halen hebben. De verschillende componenten van de marketingmix worden te 

weinig ingezet om internationaal strategisch voordeel te behalen:  

 Er wordt nog te vaak op de P’s van product en plaats (in het geval van 

multimerkenwinkels en department stores) vertrouwd om het verschil te maken. De 

meeste internationaal succesvolle voorbeelden besteden veel aandacht aan in-store 

branding: speciale meubels, decoratie, etc. die de identiteit van het merk in de verf 

moeten zetten en de aandacht van de eindconsument moeten trekken. Wanneer 

merken eigen winkels hebben in het buitenland wordt daarnaast uitvoerig werk 

gemaakt van het opleiden van personeel.  

 Promotie wordt in de marketingmix nog te vaak over het hoofd gezien als tool om de 

identiteit van het label naar de consument uit te dragen. Het Country of Origin-effect 

van België speelt nog wel in het segment van de high end designers, maar in veel 

mindere mate voor het middensegment en de kledingketens. Gezien de concurrentie in 

het buitenland nog groter is dan in eigen land, is het aangewezen om meer te 

investeren in promotie en reclame. Uiteraard is het enkel nuttig te investeren in 

reclamecampagnes in landen waar je als merk reeds vlot verkrijgbaar bent.  

 Nog meer aangewezen is het om ‘slim’ gebruik te maken van de aanwezige 

communicatiemiddelen. Hierbij denken we aan het actief onderhouden van 

contacten met pers, bloggers en invloedrijke mensen uit bijvoorbeeld de entertainment 

industrie. Deze vormen van merkopbouw vergen wel tijd en worden allicht daarom nog 

te weinig actief benut. Verschillende merken hebben wel een pr-bureau of -agent 

ingeschakeld voor deze contacten, maar zeker voor bedrijven in het midden- en 

retailsegment werken deze voornamelijk op de Belgische markt.  

 Prijs kan een belangrijke succes- of faalfactor zijn, met name voor bedrijven uit het 

middensegment en voor kledingketens, maar wordt slechts in zeldzame gevallen actief 

gebruikt om een merk internationaal te branden. Een goed inzicht in de prijzenpolitiek 

van segmenten in andere landen is nodig om je collectie op de juiste manier in de 

markt te zetten.  
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6.3.BELEIDSAANBEVELINGEN 

Tot slot willen we in dit rapport nog enkele aanbevelingen doen voor de sectororganisaties en 

de overheden die internationalisering willen stimuleren.  

 Sensibiliseer en informeer. Modebedrijven, maar ook andere culturele en creatieve 

ondernemingen en/of organisaties willen misschien wel internationaal gaan, maar 

weten niet altijd waar en hoe te beginnen. Bovendien zijn ze vaak niet op de hoogte 

van de beleidsinitiatieven waar ze beroep op kunnen doen en de soorten 

ondersteuning waar ze gebruik van kunnen maken. In sommige sectoren wordt al 

geregeld samengewerkt met Flanders Investment and Trade en helpt met het 

aanreiken van internationale contacten en adviezen, deelnames aan internationale 

events en/of worden adviseurs uitgenodigd om de dienstverlening van FIT voor te 

stellen. Sectororganisaties doen er goed aan zich kenbaar te maken bij het agentschap 

en ook hun leden te informeren over de bestaande financiële en andere soorten hulp 

die het kan bieden. FIT wil immers graag ook creatieve organisaties en ondernemers 

helpen op de internationale markten, maar merkt dat het deze diverse groep moeilijk 

kan bereiken. 

 Bied ondersteuning op maat. De creatieve industrie wordt gekenmerkt door een 

grote diversiteit, waar de ondersteuning van organisaties als het FIT meestal generisch 

is. Enerzijds is financiële steun die het FIT kan verlenen niet altijd afgestemd op de 

noden van de sector
*
 anderzijds geeft de generalistische insteek van het agentschap 

niet voldoende toegang tot de vaak erg specifieke internationale netwerken van 

creatieve organisaties. Een verantwoordelijke bij FIT voor de creatieve industrieën of 

een nauwere samenwerking met de sectororganisaties kan wel helpen om het aanbod 

van FIT beter af te stemmen op de behoeften van de sectoren. FIT merkt immers dat 

steeds meer creatieve organisaties komen aankloppen op zoek naar betrouwbare 

informatie en contacten met geschikte businesspartners.  

 Waar FIT hier voornamelijk oriënterend kan werken, zouden sectororganisaties een 

belangrijke rol kunnen spelen in het identificeren van de meest geschikte partners en 

het mediëren van samenwerkingen. Imago en ‘street credibility’ zijn immers belangrijk 

in veel creatieve industrieën en FIT merkt dat zij soms geloofwaardigheid missen om 

als tussenpersoon op te treden. Het belang van imago en context voor creatieve 

bedrijven en bij uitstek modebedrijven maakt bovendien dat FIT merkt dat deze 

ondernemingen vaak niet geïnteresseerd zijn in door hen georganiseerde 

groepsdeelnames aan internationale beurzen omdat zij zich niet noodzakelijk met 

elkaar identificeren en niet als één entiteit (de Vlaamse modebedrijven) naar buiten 

willen treden.  

 Bied een specifiek aanbod voor Born Globals. De huidige ondersteuning van FIT is 

gebaseerd op de veronderstelling dat bedrijven stap voor stap internationaliseren en 

land per land aanpakken. Zij helpen voorlopig enkel bedrijven met een concrete vraag 

over een concrete doelmarkt. Organisaties die van bij het begin erg internationaal 

georiënteerd zijn, waaronder de onafhankelijke designers, zouden echter baat hebben 

 

*
 Zoals eerder in dit rapport vermeld is de huidige financiële steun die FIT biedt, bijvoorbeeld niet afgestemd op de problematiek in de 
(designer-)modesindustrie. FIT biedt met name (gedeeltelijke) terugbetalingen van beursstanden en prospectiereizen, terwijl het 
eigenlijke probleem in deze sector net  bij de hoge prefinanciering ligt. 
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bij maatregelen die aansluiten op de noden van bedrijven die meerdere markten 

tegelijk willen betreden en bovendien weinig ervaring hebben met internationaal 

handelen. 

 Stimuleer samenwerking en clustering. Samenwerken met andere nationale en 

internationale partners kan helpen om bepaalde drempels naar het buitenland te 

overwinnen. Risico’s kunnen worden gespreid en relaties en kennis over vreemde 

markten en het internationaliseringsproces worden gedeeld (peer-to-peer 

kennisdeling). Een gezamelijke aanwezigheid van de Vlaamse Creatieve Industrieën in 

het buitenland verhoogt bovendien de zichtbaarheid en draagt bij tot het imago van 

een creatief Vlaanderen in het buitenland.
*
 De buitenlandkantoren van FIT en de 

Vlaamse economische vertegenwoordigers kunnen hier mogelijk een waardevolle 

bijdrage leveren. De vertegenwoordigers uit bepaalde relevante gebieden zouden zo 

actief kunnen prospecteren en contacten leggen voor de culturele en creatieve 

sectoren uit Vlaanderen Zo zouden de jaarlijkse ‘diplomatieke contactdagen’ van deze 

VLEV’ers eens in het teken van de creatieve industrie kunnen georganiseerd worden, 

om de vertegenwoordigers bewust te maken van het culturele en creatieve aanbod. 

Ook extra vertegenwoordigers in bepaalde belangrijke culturele metropolen die zich 

specifiek richten op creatieve en culturele bedrijven/organisaties en netwerken zouden 

een waardevolle aanvulling kunnen zijn. 

 Ontwikkel een coherent internationaliseringsbeleid. De administraties Cultuur, 

Economie, Toerisme, Beter Bestuurlijk Beleid en Innovatie dienen een gezamenlijk en 

coherent beleid te ontwikkelen op het vlak van internationalisering. Allemaal hebben ze 

een eigen instrumentarium dat niet altijd op elkaar is afgestemd, bovendien verloopt de 

communicatie gefragmenteerd en weinig helder zowel naar elkaar als naar het veld 

toe. Minister van Cultuur Joke Schauvliege richtte hiertoe vorig jaar de Cel Cultuur 

Internationaal op, die als regisseur de departementen die raakpunten hebben met het 

internationale cultuurbeleid en culturele diplomatie op elkaar zou moeten afstemmen. 

Het is vooralsnog afwachten hoe deze Cel zijn coördinerende rol zal waarmaken. 

Tot slot willen we nog stellen dat Vlaanderen sterk staat in creatieve en culturele export, 

maar dat de gegevens hieromtrent versnipperd en onvolledig zijn. Niet alle creatieve 

sectoren zijn opgenomen in de statistieken en er wordt bovendien geen rekening 

gehouden met minder tastbare zaken zoals handel in intellectuele eigendomsrechten of de 

verspreiding van kennis en (immaterieel) erfgoed. Er is met andere woorden nood aan een 

aangepaste dataverzameling, informatie en kennis die inspelen op de internationale 

dynamieken binnen de diverse schakels van de creatieve industrieën. (creëren, 

produceren en verspreiden). 

ANNEX: INTERNATIONALISERING IN DE VLAAMSE 
CREATIEVE INDUSTRIEËN 

Naast een meer diepgaande analyse van de internationale waardeketens binnen de mode-

industrie,  willen we nog een aantal andere, meer generieke beschouwingen meegeven over  

 
*
 In de visienota die het Overleg Creatieve industrieën in 2011 voorstelde wordt het belang van collectieve aanwezigheid van creatief 

Vlaanderen in het buitenland bevestigd (Overleg Creatieve Industrieën, 2011). 
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internationalisering binnen de creatieve industrieën in Vlaanderen. Ook voor deze sectoren 

brengt internationaliseren immers grote uitdagingen met zich mee.  

1. Gezien hun vaak beperkte middelen is internationaal gaan doorgaans niet vanzelfsprekend 

voor culturele en creatieve organisaties. Toch zijn heel wat best practices voorhanden van 

creatief talent dat zich internationaal weet te profileren: Vlaamse muzikanten die optreden op 

internationale beurzen en showcases, dans- en theatergezelschappen die hoge ogen gooien 

op internationale festivals, uitgevers en schrijvers die hun rechten internationaal verhandelen in 

Bologna, Londen en Frankfurt en audiovisuele producties die in de prijzen vallen op 

internationale festivals – los van het succes dat ze oogsten in de buitenlandse zalen en de 

opbrengsten aan de box offices. Alle creatieve sectoren timmeren zo aan hun internationale 

netwerken en hun internationaliseringsstrategieën.  

Ook in de andere creatieve sectoren internationaliseren organisaties, net als in de mode-

industrie, om verschillende redenen en op verschillende manieren afhankelijk van hoe 

noodzakelijk de internationale markt is voor de organisatie. Dit verschilt per sector en hangt 

ook samen met de ambities van de organisatie zelf. Ten eerste zijn er bedrijven die, zoals de 

onafhankelijke designers, bepaalde schakels van de waardeketen moeten internationaliseren 

om te kunnen overleven. Voor gaming-studio’s die nichegames ontwikkelen bijvoorbeeld, is 

het noodzakelijk een klantenbestand uit te bouwen over de Belgische en zelfs Europese 

grenzen heen. Ook in andere schakels van de waardeketen kan internationalisering 

noodzakelijk zijn. Grote concertzalen en festivalorganisatoren kunnen hun activiteiten niet 

uitvoeren zonder een uitgebreid internationaal netwerk van bookers, artiesten, managers en 

platenfirma’s. Een tweede categorie zijn organisaties die, zoals retailketens en labels uit het 

middensegment, internationaliseren omdat ze op zoek zijn naar groei, strategisch voordeel 

of een nieuwe artistieke of zakelijke uitdaging. Denk hierbij aan een Vlaamse rockgroep die 

een plaat gaat opnemen in een buitenlandse studio met een bekende producer, een Vlaamse 

serie die aan een buitenlandse omroep wordt verkocht of een museum dat een deel van haar 

collectie uitwisselt met museum in een buitenlandse stad.  

2. Volgens cijfers van Flanders Investment and Trade (FIT) behoort Vlaanderen tot de best 

scorende regio’s wereldwijd op het gebied van export. Niet enkel in de traditionele sectoren 

scoren we goed, ook onze creatieve industrieën kunnen mooie cijfers voorleggen. Officiële 

data van UNCTAD uit 2011 plaatsen België op de 11de plaats wereldwijd wat betreft de export 

van creatieve producten.
*†

 

Tabel 10 Top 15 Exporteurs van creatieve goederen in 2011  
 (UNCTAD, 2011) 

Rang Exporteur Waarde in milj. $  Gemiddelde 
jaarlijkse 
groei 
(202002-
2011) in % 

1 China 125,646  14,74 

2 Verenigde Staten 34,376  8,87 

 

*
 Dit zijn cijfers op nationaal niveau. Volgens het FIT is ongeveer 81% van alle goederen die uit ons land worden geëxporteerd afkomstig 
uit Vlaanderen. 

†
 De cijfers van UNCTAD zijn helaas niet volledig. Voor de muziekindustrie werden bijvoorbeeld geen omzetcijfers meegedeeld. Ook 
inkomsten uit bijvoorbeeld auteursrechten worden niet meegeteld 
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3 Duitsland 31,216  9,24 

4  Hong Kong 31,197  2,99 

5  Italië 27,308  4,86 

6  India 22,094  18,88 

7 Verenigd Koninkrijk 19,694  3,38 

8 Frankrijk 19,135  7,65 

9 Zwitserland 12,380  9.93 

10 Nederland 8,932  10,61 

11 België 8,299   3,79 

12 Canada 7,078  -4,34 

13 Japan 7,006  7,65 

14 Turkije 6,428  11,27 

15 Spanje 6,052   2,76 

 

Opvallend is wel dat de gemiddelde groeicijfers er anders gaan uitzien wanneer we de 

gemiddelde groei van de laatste vijf jaar bekijken (2007-2011). Acht van de vijftien landen 

hierboven opgelijst tekenen een negatieve groei op, waaronder ook België. De export van 

creatieve goederen in ons land daalde de laatste vijf jaar met gemiddeld 2,83% per jaar. België 

is daarmee de op twee na slechtste leerling uit de klas. 

3. Op beleidsniveau is nationaal en internationaal de laatste jaren een verhoogde aandacht 

voor internationalisering van de creatieve industrieën. In de visienota die het Overleg 

Creatieve industrieën in 2011 voorstelde, wordt internationalisering bijvoorbeeld aangehaald 

als één van de zes actiethema’s die de aandacht van de sector en overheid verdienen (Overleg 

Creatieve Industrieën, 2011). In de visienota wordt gesteld dat internationaliseren zowel 

financieel als inhoudelijk noodzakelijk is om een duurzame carrière in de creatieve industrie uit 

te bouwen. Daarnaast wordt ook de positieve invloed op het imago van Vlaanderen benadrukt. 

Ook in een recent onderzoeksrapport van de Europese Commissie is internationalisering van 

de creatieve industrieën het centrale thema (Staines & Mercer, 2012). Deze evolutie is niet 

verwonderlijk gezien het thema van de export en internationaliseringsstrategieën voor de 

creatieve industrieën op het snijpunt ligt van een aantal recente nationale en internationale 

trends. De erkenning van de economische waarde en het groeipotentieel van culturele en 

creatieve industrieën en het ontstaan van nieuwe platforms voor creatie, productie, distributie 

en consumptie van creatieve producten en diensten als gevolg van de digitalisering zijn hiervan 

twee voorbeelden. 

Tenslotte willen we de aandacht vestigen op de grote diversiteit aan sectoren en 

organisaties/bedrijven in de creatieve industrieën. We hebben in dit rapport enkele zaken 

geconcludeerd over de internationalisering van modelabels, maar het spreekt voor zich dat het 

internationale distributienetwerk van een dansvoorstelling of theaterstuk helemaal anders 

verloopt. Zij bewegen zich in de circuits van buitenlandse podia en festivals en exporteren niet 

simpelweg hun product, maar moeten zelf fysiek naar het buitenland. Beeldende kunstenaars 
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volgen dan weer het pad van residenties, galeristen, musea en biënnales. Bij media- en 

entertainmentbusinesses gelden dan weer andere dynamieken. Om inzicht te krijgen in de 

specifieke dynamieken in de verschillende creatieve industrieën is dus uitgebreider onderzoek 

per subsector nodig.  
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8. BIJLAGEN 

8.1. RESPONDENTEN INTERVIEWS* 

 

Katrien Van Hecke 

Katrien Van Hecke studeerde 

modetechnologie aan HoGent ontwerp aan 

de Gentse Academie. Stage liep ze onder 

meer bij Bernhard Willhelm, en ze werkte bij 

Christian Wijnants en Hussein Chalayan. In 

oktober 2010 lanceerde ze haar merk met zes 

ontwerpen in de showroom van het FFI in 

Parijs. Van Heckes collecties worden 

geproduceerd in België en verkocht in winkels 

in Amerika, Japan, Italië, België, Frankrijk en 

Engeland en online op Yoox en Farfetch. 

www.katrienvanhecke.com 

 

 

*
 Naast de hier opgelijste respondenten werden nog 3 werknemers van labels uit het midden- en designersegment bevraagd. Hun 
antwoorden werden anoniem verwerkt. 

http://www.katrienvanhecke.com/


 

ONDERZOEKSRAPPORT 

DREMPELS & DRIVERS VOOR INTERNATIONALISERING VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN 66 
 

 

 

Kim Stumpf 

Kim Stumpf studeerde af aan de Brusselse 

modeacademie La Cambre in 2007 en startte 

in april 2011 als zelfstandige ontwerpster met 

het label KIMSTUMPF. Ervaring deed ze op 

bij onder meer Haider Ackerman,  Bruno 

Pieters,  Vivienne Westwood en Robert 

Clergerie. De collecties van KIMSTUMPF 

worden geheel geproduceerd in België en 

verkocht in België, Nederland en China en 

online op Louisaviaroma en Farfetch. 

www.kimstumpf.com  

 

 

Bianca Luzi (Raf Simons) 

Bianca Luzi is general manager bij Raf 

Simons, die naast een carrière als creatief 

directeur bij Dior (sinds april 2012) ook een 

eigen label heeft dat gevestigd is in 

Antwerpen. Simons volgde geen formele 

modeopleiding en startte in 1995, na een 

periode gewerkt te hebben bij Walter Van 

Beirendonck,  met een eigen mannenlijn. 

Vandaag gebeurt de productie van de 

samples voor Raf Simons in België, Italië en 

Portugal, de uiteindelijke collectie wordt 

geproduceerd in ateliers in Italië, Portugal en 

Roemenië. Het label heeft ongeveer 120 

verdeelpunten waarvan slechts 2 in België. 

De collecties worden vooral verkocht in 

department stores en multimerkenboetieks in 

Scandinavië, UK, USA en Japan. Daarnaast 

heeft het merk ook een uitgebreide online 

distributie. www.rafsimons.com  

 

http://www.kimstumpf.com/
http://www.rafsimons.com/
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Anne Chapelle (BVBA 32) 

Anne Chapelle is eigenares en CEO van de 

labels van Haider Ackermann en Ann 

Demeulemeester, tot voor kort gezamenlijk 

ondergebracht in bvba 32. Demeulemeester 

en Ackermann zijn beide alumni van de 

Antwerpse modeacademie en lanceerden in 

respectievelijk 1985 en 2001 hun eerste 

collectie.  De collecties van beide ontwerpers 

worden geheel in Europa geproduceerd: 

België, Frankrijk, Italië of Portugal en verkocht 

in department stores en multimerkenwinkels 

over de hele wereld. Ann Demeulemeester 

heeft daarnaast een eigen winkel in 

Antwerpen, Tokyo en Hongkong. 

www.anndemeulemeester.be / 

www.haiderackermann.be / www.32.be 

 

 

Tom Depoortere (Essentiel) 

Tom Depoortere is designer van de 

vrouwenlijn van het Antwerpse 

middensegmentlabel Essentiel. Het merk 

werd in 1999 opgericht door Inge Onsea en 

Esfan Eghtessadi als een t-shirtcollectie maar 

groeide intussen uit tot een label met 

collecties voor mannen en vrouwen. De 

collecties worden hoofdzakelijk geproduceerd 

in China (ca. 40%), Italië, Portugal en Oost-

Europa Essentiel is wereldwijd verkrijgbaar in 

meer dan 500 multimerkenwinkels en online. 

In 2006 opende bovendien eerste 

buitenlandse winkel van het label in Parijs, 

twee jaar later volgde een boetiek in Rijsel. 

Intussen  heeft Essentiel ook corners in drie 

departmentstores geopend (Le Bon Marché 

en Printemps in Parijs, Fenwick in Londen). 

www.essentiel-antwerp.com  

 

http://www.anndemeulemeester.be/
http://www.haiderackermann.be/
http://www.32.be/
http://www.essentiel-antwerp.com/
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Nathalie Vleeschouwer (Fragile & Nathalie 

Vleeschouwer) 

Nathalie Vleeschouwer is ontwerpster 

zaakvoerster van de labels Fragile en 

Nathalie Vleeschouwer.  In 1990, stopte De 

Vleeschouwer haar studies aan de Antwerpse 

Modeacademie en begon ze met het creëren 

van een eigen lijn voor zwangerschapskledij, 

Fragile. Hier kwam in 2011 een collectie voor 

niet-zwangere vrouwen bij, Nathalie 

Vleeschouwer. Beide labels zijn gevestigd in 

Antwerpen. De kleding van Fragile en 

Nathalie Vleeschouwer wordt geproduceerd 

in productie-ateliers in Polen, Roemenië, 

Turkije, China, India en België. De collecties 

van Fragile zijn te koop in multimerkenwinkels 

in 15 verschillende landen, in Europa maar 

ook ver daarbuiten. Nathalie Vleeschouwer 

ligt in 17 landen in de winkelrekken. Beide 

labels zijn ook online verkrijgbaar. 

www.nathalievleeschouwer.be / 

www.fragile.be 

 

Ignace Van Doorselaere (Van de Velde) 

Ignace Van Doorselaere is CEO van Van De 

Velde, het bedrijf achter de lingerielabels 

Marie-Jo, Prima Donna en Andres Sarda. Van 

De Velde begon in 1919 als 

lingerieproducent. Het bedrijf maakte een 

koerswijziging in 1981 met de lancering van 

een eigen merk, Prima Donna. Via overname 

kwamen daar nadien Prima Donna en Andres 

Sarda bij. De lingerie van de merken van Van 

De Velde wordt gemaakt door 

partnerpartnerbedrijf Top Form in Hongkong, 

China enThailand waar Van De Velde 

minderheidsaandeelhouder is maar ook in 

eigen stikateliers in Tunesië. De collecties 

van de drie merken zijn te koop in 

lingerieboetieks en department stores over de 

hele wereld. Daarnaast heeft Van De Velde 

ook (aandelen in) verschillende 

retailnetwerken in het Verenigd Koninkrijk, 

Verenigde Staten, Hong Kong en China. 

www.vandevelde.eu / www.mariejo.com / 

www.primadonna.eu / www.andressarda.com 

http://www.nathalievleeschouwer.be/
http://www.fragile.be/
http://www.vandevelde.eu/
http://www.mariejo.com/
http://www.primadonna.eu/
http://www.andressarda.com/
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Katlijn Mertens (Lola & Liza) 

Katlijn Mertens is Chief Merchandising Officer 

bij retailketen Lola & Liza. Het label werd in 

2001 als familiebedrijf opgericht en is 

gevestigd in Brussel. De collecties worden 

grotendeels geproduceerd in Azië, 

voornamelijk China, en in mindere mate ook 

in fabrieken in Frankrijk en Italië. Lola & Liza 

wordt op het moment van schrijven verkocht 

via een netwerk van eigen winkels in België 

en Luxemburg maar plant in de zomer van 

2013 de opening van enkele winkels in 

Nederland en op termijn ook een winkel in 

Frankrijk. Het merk heeft sinds 2013 ook een 

eigen e-shop die verzendt naar België en 

Luxemburg. www.lolaliza.com 

 

 

Ann Claes (JBC) 

Ann Claes is samen met haar broer Bart 

eigenaar van het retailmerk JBC. JBC werd 

in 1975 opgericht door oud-wielrenner Jean 

Baptiste Claes en is gevestigd in Houthalen. 

JBC produceert zijn kleding voornamelijk in 

fabrieken in China, India, Bangladesh, 

Pakistan, Litouwen en Tunesië. De collecties 

van JBC worden vandaag verkocht via een 

netwerk van 100 eigen winkels in België en 

Luxemburg en via de e-shop die verzendt 

naar België en Luxemburg. www.jbc.be  

 

8.2. ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES 

Er zijn verschillende Vlaamse organisaties die ondernemers kunnen helpen in het realiseren 

van hun internationaliseringsambities. In deze bijlage staat een niet exhaustieve lijst van deze 

http://www.lolaliza.com/
http://www.jbc.be/
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organisaties met een korte omschrijving van hun diensten in het algemeen en op internationaal 

vlak.  

Voor alle creatieve sectoren kunnen de volgende organisaties ondersteuning bieden: 

 Flanders Investment & Trade (FIT) 

FIT is het Vlaamse overheidsagentschap voor bevordering van internationaal ondernemen. FIT 

biedt Vlaamse ondernemers een ambitieus actieprogramma, met een uitgebalanceerde mix 

van handelsbevorderende acties. 

www.flanderstrade.be 

 Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) 

UNIZO is de vereniging van zelfstandige ondernemers die KMO's in Vlaanderen helpt bij hun 

internationale activiteiten, met inbegrip van de export, import en investeringen.  

www.unizo.be/internationaal 

 Arts Flanders 

Arts Flanders is een communicatieplatform van verschillende culturele steunpunten BAM, VTi, 

VAi, Muziekcentrum Vlaanderen, FARO en het Vlaams Fonds voor de Letteren, gericht op 

internationale promotie van kunsten en erfgoed uit Vlaanderen. 

www.artsflanders.be 

 Flanders DC 

Flanders DC is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. Haar missie is om 

ondernemend Vlaanderen creatiever en creatief Vlaanderen ondernemender maken, en tracht 

dit te bewerkstelligen door middel van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van 

evenementen, en het ontwikkelen van instrumenten rond (ondernemings)creativiteit. Flanders 

DC is initiatiefnemer van het Districts of Creativity netwerk dat 12 regio's uit 4 continenten 

verenigt door kennisuitwisseling en gezamenlijke projecten. Van Rio de Janeiro, via Oklahoma 

over Catalunya tot Shangai. Allemaal regio's die creativiteit en innovatie hoog in het vaandel 

dragen. 

www.flandersdc.be 

www.districtsofcreativity.org 

Sectorafhankelijke ondersteuning: 
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 Flanders Fashion Institute (FFI) 

FFI heeft als doel een Vlaamse modesector te ontwikkelen met meer volwassen bedrijven met 

lokale en internationale faam. Om dit te bereiken informeert FFI over Belgische mode, 

adviseert modeontwerpers en labels omtrent zakelijke onderwerpen, stimuleert hen in het 

buitenland en acteert men als coaches van een selectie van jonge ontwerpers met een hoog 

potentieel. FFI organiseert verschillende evenementen om Belgische ontwerpers te 

introduceren aan internationale kopers en pers. 

www.ffi.be 

 MAD Brussels 

MAD Mode en Design Center in Brussel heeft tot doel de zichtbaarheid van de mode en design 

makers van Brussel te verhogen. Het heeft een internationale missie en coördineert lokale en 

internationale evenementen gericht om Brusselse ontwerpers te bevorderen (bijvoorbeeld door 

middel van exportsteun, internationale salons enz.). 

www.madbrussels.be 

 Creamoda 

Creamoda is de beroepsvereniging van de mode bedrijven in België en biedt een scala aan 

diensten, waaronder zakelijke ondersteuning voor internationalisatie en ontwikkeling van de 

export. 

www.creamoda.be 

 Design Vlaanderen 

Design Vlaanderen promoot eigentijds en kwaliteitsvol Vlaams design in België en daarbuiten, 

met als doel ontwerpers te ondersteunen en ondernemingen aan te zetten tot het integreren 

van design in hun bedrijfscultuur en productieproces. 

www.designvlaanderen.be  

 Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 

Het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt audiovisuele productie in, en internationale 

coproducties met Vlaanderen. 

www.vaf.be/vorming-onderzoek/studie-en-werkbeurzen 

 Flanders Image 
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Flanders Image is een divisie van het Vlaams Audiovisueel Fonds die verantwoordelijk is voor 

de (inter)nationale promotie van Vlaamse audiovisuele producties. Zodoende is het de officiële 

representant van de Vlaamse cinema op alle belangrijke internationale festivals en markten. 

www.flandersimage.com 

 Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een autonome overheidsinstelling die Nederlandstalige 

literatuur uit Vlaanderen promoot in België en het buitenland door middel van verschillende 

ondersteuningsmaatregelen zoals stipendia voor vertalingen en buitenlandse promotiereizen 

en de vertegenwoordiging van Vlaamse literatuur op internationale boekenbeurzen.  

www. buitenland.vfl.be 

 Kunsten en Erfgoed 

De Vlaamse Kunsten en Erfgoed organisatie implementeert het Kunstendecreet en biedt 

subsidies voor een scala aan internationale kunst en cultuur initiatieven, veelal gericht op de 

culturele ontwikkeling van projecten, internationale uitwisseling en netwerking. 

www.kunstenerfgoed.be/ake/view/nl/903595-Subsidies+Internationaal.html 

 BAM 

BAM is het Vlaamse steunpunt voor de beeldende kunst en het audiovisuele 

vertonersveld. BAM is een intermediaire structuur die kunst en kunstenaars proactief 

ondersteunt in een veranderende samenleving. Het steunpunt participeert in verschillende 

projecten rondom internationalisatie. 

www.bamart.be/nl/projects   

 VTi  

Als steunpunt voor de podiumkunsten dient het VTi als interfaceorganisatie tussen de 

professionele praktijk, beleid, onderwijs en een geïnteresseerd publiek. Het VTi stimuleert het 

gesprek over verschillende aspecten van podiumkunstenaars en hun werk, onder andere over 

internationaal en intercultureel werken. 

www.vti.be 

 Vlaams Architectuurinstitituut (VAi) 

Het Vlaams Architectuurinstituut is een centrum voor hedendaagse architectuur. Het VAi 

vertegenwoordigt Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in 

Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en 
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wereldwijd. 

www.vai.be 

 Muziekcentrum Vlaanderen 

Muziekcentrum Vlaanderen is het officiële steunpunt voor de professionele muzieksector in 

Vlaanderen. De organisatie heeft een eigen expertise en een eigen netwerk opgebouwd voor 

de promotie van muziek en van de muzieksector in binnen en buitenland, waarbij gericht wordt 

op drie doelgroepen uit de professionele muziekwereld: de producenten, de organisatoren en 

de media. 

De hiervoor genoemde organisaties worden daarnaast aangevuld door andere lopende 

Vlaamse initiatieven voor de bevordering van internationalisatie. Het Vlaams Europees 

Verbindingsagentschap (VLEVA) dient als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, 

het middenveld en de Vlaamse overheid. Vlaamse vertegenwoordigers in het 

buitenland kunnen individueel als contact- en tussenorganisatie dienen voor specifieke landen 

en regio’s. Tenslotte legde minister Schauvliege in juni 2012 een strategische nota 

Internationaal Cultuurbeleid aan de Vlaamse Regering voor dat als een kader dient om verder 

te werken aan een beleid rond presentatieplekken, culturele topevenementen, 

residentiewerking, internationale netwerken, internationale communicatie, interbestuurlijk 

overleg, culturele vertegenwoordiging en bilaterale samenwerking met andere landen en 

regio’s. Vanuit dit kader zullen tenslotte nieuwe ambtelijke structuren opgezet worden die de 

werking rond het Internationaal Cultuurbeleid verder kunnen stimuleren. 
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