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Managementsamenvatting	

Doel	van	de	studie	

Dit	rapport	presenteert	de	impact	van	de	modesector	op	Antwerpen.	Het	onderzoek	omvat	
verschillende	invalshoeken,	dit	om	de	invloed	zo	breed	mogelijk	te	kaderen.	Volgende	elementen	
werden	hierbij	onderzocht:	

• Bedrijfseconomische	impactmeting	
• Spillovers	naar	andere	industrieën	
• Persaandacht	en	imago	van	de	stad	
• Effect	van	mode	op	toerisme	
• Benchmark	met	andere	modesteden.	

In	het	kader	van	deze	studie	werd	onder	meer	een	klankbordgroep	georganiseerd	waarin	de	
bevindingen	van	de	studie	aan	de	sector	zelf	werden	voorgelegd.	In	deze	klankbordgroep	werden	
vertegenwoordigers	uit	de	verschillende	facetten	van	het	Antwerpse	modelandschap	uitgenodigd:	
opleiding,	ontwerp,	productie,	retail	en	beleid.	

Bedrijfseconomische	impact	

Uit	 de	 resultaten	 blijkt	 dat	 Antwerpen	 een	 aantrekkingspool	 is	 voor	 bedrijven	 in	 de	 kerncreatieve	
schakel	van	de	mode,	zoals	ontwerpers	en	patroontekenaars.	Op	basis	van	bottom-up	cijfers	blijkt	dat	
30%	van	de	Vlaamse	bedrijven	uit	de	sector	creatie/vervaardiging	in	Antwerpen	gevestigd	is.	Wat	de	
hoofdzetels	betreft	zien	dat	deze	grote	ketens	of	fabrikanten	hun	(logistieke)	hoofdzetel	vaak	liever	
in	een	industriegebied	dan	in	het	stadscentrum	vestigen.		

Bedrijfseconomisch	 gezien	 hebben	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 een	 beperkte,	 maar	 niet	 te	
verwaarlozen	aandeel	Het	valt	daarbij	op	dat	onafhankelijke	ontwerpers	en	de	luxemode	de	hoogste	
toegevoegde	waarde	per	werknemer	realiseren,	een	indicatie	voor	de	meer	gespecialiseerde	arbeid	in	
deze	segmenten	in	vergelijking	met	de	hele	modesector.		

Spillovers	naar	andere	industrieën	

Kijkend	naar	de	impact	op	andere	sectoren	binnen	het	productieproces,	de	sectoren	die	verweven	zijn	
met	de	modesector	en	die	goederen	en	diensten	leveren	of	afnemen	van	de	sector,	zien	we	dat	mode	
een	multiplier	heeft	van	1,65.	Concreet	betekent	dit	dat	een	vraag	in	de	modesector	van	1	€	leidt	tot	
een	verhoging	van	de	productie	van	de	gehele	economie	van	1,65	€.	Deze	bijkomende	economische	
waarde	 (spillover)	 komt	 vooral	 in	 de	 modesector	 zelf	 terecht,	 gevolgd	 door	 boekhoudkundige	
diensten,	logistiek,	handel	en	exploitatie	van	onroerend	goed.	

De	multiplier	van	creatieve	activiteit	is	relatief	hoger	dan	de	andere	subsectoren	die	vervat	zijn	in	de	
gevonden	 multiplier	 voor	 de	 modesector.	 Gezien	 het	 aandeel	 van	 ontwerp	 in	 Antwerpen	 kan	
aangenomen	worden	dat	het	spillovereffect	voor	de	Antwerpse	regio	hoger	kan	liggen.		
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Imago	van	de	stad	

‘Antwerpse	 mode’	 is	 een	 begrip,	 met	 het	 ecosysteem	 rond	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 als	
inhoudelijke	rode	draad.	De	persaandacht	gaat	verder	dan	deze	ontwerpers	en	spreekt	ook	over	hun	
labels,	 bijzondere	 boetieks,	 evenementen	 en	 permanente	 aantrekkingsfactoren	 zoals	 de	
Modeafdeling	 van	 KASKA	 en	 het	 ModeMuseum.	 Het	 overheersende	 imago	 van	 deze	
productelementen	 is	 bovendien	 erg	 consistent.	 Alle	 elementen	 van	 Antwerpse	 mode	 worden	
beschreven	 als	 avant-gardistisch,	 grensverleggend,	 creatief,	 wervelend	 en	 gezegend	 met	 een	
(internationale)	positieve	reputatie	

Bovendien	is	de	toon	van	artikels	over	mode	bijna	nooit	negatief.	Bijkomend	voordeel	is	het	enorme	
bereik	 van	 de	 pers	 over	 mode.	 De	 artikels	 in	 deze	 studie	 zijn	 slechts	 een	 fractie	 van	 de	 totale	
persaandacht	 over	Antwerpse	mode,	maar	 hadden	 reeds	 een	 gecumuleerd	 bereik	 van	 922	miljoen	
keer	 potentieel	 gelezen	 en	 een	 advertentiewaarde	 van	 42	 miljoen	 €.	 2/3de	 van	 de	 artikels	 in	 onze	
databank	 was	 bovendien	 afkomstig	 van	 buitenlandse	 pers.	 Dit	 zijn	 niet	 enkel	 artikels	 uit	 de	
buurlanden	 of	 Europa,	 maar	 veelal	 uit	 de	 VS	 en	 Azië.	 Dat	 maakt	 de	 mode	 een	 enorm	 krachtige	
ambassadeur	voor	Antwerpen.	

Effect	van	mode	op	toerisme	

De	rol	van	mode	in	de	motivatie	van	toeristen	om	naar	Antwerpen	te	komen	is	moeilijk	vast	te	stellen	
omdat	het	veelal	gaat	om	een	combinatie	van	 factoren.	Wel	weten	we	uit	bestaand	onderzoek	dat	
veruit	de	meeste	verblijfstoeristen	in	Antwerpen	(80%)	tijd	en	geld	besteden	aan	shopping,	maar	dat	
voor	een	veel	 kleiner	aandeel	 (tussen	de	 16%	en	de	40%)	 factoren	die	 in	 samenhang	 staan	met	de	
positionering	als	modestad	van	doorslaggevend	belang	zijn.	Wel	moet	opgemerkt	worden	dat	deze	
laatste	 inschatting	 optimistisch	 te	 noemen	 is,	 aangezien	 ze	 gebaseerd	 is	 op	 enquêtes	 waarin	 de	
methode	‘geholpen	antwoorden’	is	toegepast.		

Verhouding	tot	andere	modesteden	

Antwerpen	 bekleedt	 een	 unieke	 positie	 in	 het	modelandschap.	 Als	 relatief	 kleine	 stad	 houdt	 ze	 in	
internationale	vergelijkingen	stand	tussen	de	grotere	steden	Parijs,	Londen,	Milaan,	New	York:	allen	
grote	 fashion	 capitals	met	 stevige	 fundamenten,	waaronder	de	belangrijke	modeweken.	Het	dankt	
deze	positie	onder	meer	aan	het	imago	van	de	Modeafdeling	van	KASKA	en	het	ModeMuseum,	en	de	
creativiteit	en	innovativiteit	van	zijn	ontwerpers.		

Ontwerpers	 en	 startende	 ondernemers	 lijken	 echter	 beter	 omkaderd	 in	 de	 andere	 steden.	 Deze	
situatie	vergroot	het	risico	op	de	vlucht	van	creativiteit.	Zo	zien	we	in	het	buitenland	meer	subsidies,	
beurzen	 en	 financiële	 ondersteuning,	 meer	 atelierruimte	 en	 incubatoren,	 meer	 coaching	 en	
begeleiding,	meer	ondersteuning	van	lokale	productie	en	vakmanschap.	

Verdere	aanbevelingen	

Communicatie	rond	ontwerpers	en	mode	op	stedelijk	niveau	

Antwerpen	 heeft	 troeven	 in	 vergelijking	 met	 buitenlandse	 steden,	 zoals	 het	 Modemuseum	 en	 de	
modeafdeling	 van	 KASKA,	 die	 internationaal	 uitgespeeld	 kunnen	worden.	 Voor	 beleidsmakers	 zijn	
deze	sterke	merken	een	troef	omdat	het	net	de	merken	zijn	die	de	meeste	mediawaarde	genereren.		
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Het	communicatieluik	lijkt	vooral	een	rol	voor	de	stad	Antwerpen	om	op	te	pakken.	Het	is	cruciaal	dat	
communicatiestrategieën	van	de	stad	of	Antwerpen	Toerisme	en	Congres	over	Antwerpen	Modestad	
of	 rond	mode-evenementen	verwant	zijn	aan	het	ecosysteem	van	onafhankelijke	ontwerpers.	Deze	
mode-evenementen	bepalen	sterk	het	mode	imago	van	Antwerpen	en	werken	vaak	op	lange	termijn	
door.	 De	 Stad	 Antwerpen	 heeft	 er	 dus	 alle	 baat	 bij	 te	 blijven	 investeren	 in	 evenementen	 rond	 de	
modesector.	Belangrijk	hierbij	 is	om	voldoende	schaalgrootte	 te	creëren,	door	samenwerking	op	te	
zoeken	tussen	kleinere	events.	Voor	de	buitenlandse	modepers	is	de	schaal	van	een	event	van	belang	
bij	de	keuze	om	erover	 te	 schrijven.	Bovendien	versterkt	visuele	aanwezigheid	 in	de	stad,	ook	voor	
bewoners	en	bezoekers	het	imago	van	hun	stad	als	modestad.	

Het	 is	belangrijk	dat	alumni	van	de	academie	zich	blijvend	willen	associëren	met	hun	 ‘alma	mater’.	
Een	 alumnibeleid	 van	 de	 academie	 kan	 hierop	 inspelen.	 De	 Modeafdeling	 blijkt	 een	 belangrijke	
gangmaker	in	de	begripsvorming	rond	Antwerpse	mode,	maar	wordt	echter	gestuurd	door	een	klein	
team	en	heeft	een	beperkte	financiële	draagkracht.	Een	beleid	rond	Antwerpse	mode	dient	de	rol	van	
de	 Modeafdeling	 en	 zijn	 invloed	 dus	 ook	 te	 erkennen,	 te	 koesteren,	 en	 daar	 waar	 mogelijk	 is	 te	
ondersteunen.		

Omkadering	modeondernemingen	

Nieuwe	doorbraken	van	ontwerpers	en	consolidatie	van	nieuwe	namen	blijft	nodig	om	Antwerpen	als	
modestad	op	 lange	 termijn	 te	 voeden.	Hiervoor	 is	 een	goed	draaiend	 ecosysteem,	 omkaderd	door	
een	beleid	dat	inzet	op	cruciale	locatiefactoren,	van	primordiaal	belang.		

Dit	start	bij	de	modeacademie,	die	internationaal	gerenommeerd	is	en	toekomstige	modeontwerpers	
aflevert.	Het	doel	moet	zijn	deze	ontwerpers	in	Antwerpen	te	houden,	of	er	minimaal	voor	te	zorgen	
dat	ze	zich	met	Antwerpen	blijven	associëren.	Ook	andere	opleidingen,	zoals	Fashion	Management	
aan	Antwerp	Management	School	of	meer	kunstwetenschappelijk	georiënteerde	masteropleidingen,	
zoals	fashion	studies,	dragen	bij	tot	dit	ecosysteem.		

Uit	 de	 benchmarking	 bleek	 dat,	 om	 internationaal	 echt	mee	 te	 spelen,	 er	 nog	meer	moet	 ingezet	
worden	op	omkadering	in	de	vorm	van	financiering,	zakelijke	ondersteuning,	mogelijkheid	tot	lokale	
productie	en	ondersteuning	bij	internationalisering.	Ook	de	stad	en	provincie	Antwerpen	zelf	zouden,	
gezien	de	meerwaarde	die	 zij	 uit	 een	bloeiende	modescene	 kunnen	halen,	 een	meer	 intensieve	 rol	
kunnen	opnemen	in	de	zakelijke	omkadering	en	internationalisering	van	modeondernemers.	

Vanwege	het	beleid	moet,	zoals	 in	andere	 internationale	regio’s,	meer	aandacht	komen	voor	 lokale	
productie	 van	mode,	 dit	 om	 de	 creatieve	 schakel	 te	 ondersteunen.	 Creamoda,	 als	 sectorfederatie	
moet	hier	actief	bij	betrokken	worden.	

Daarnaast	 bleek	 dat	 er	 via	 de	 sectorfederaties	 dan	 wel	 een	 belangenvereniging	 is	 voor	 de	
modeproducenten	 in	 het	 algemeen,	 maar	 dat	 de	 rol	 van	 (onafhankelijke)	 modeontwerpers	 en	
modeondernemingen	in	deze	beperkt	is.	Het	is	van	belang	dat	er	met	1	stem	gesproken	kan	worden.	
De	werking	van	de	bestaande	federaties	moet	in	deze	verbeterd	worden.	

Shopping	en	toerisme	

Modeontwerpers	 moeten	 hun	 producten	 eveneens	 tentoon	 kunnen	 stellen	 op	 kwalitatieve	 wijze.	
Door	de	opkomst	van	retail	en	schaalvergroting	van	luxemerken	zijn	overlevingskansen	voor	galeries	
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of	 multimerkenwinkels	 beperkter.	 Een	 uitgekiend	 pandenbeleid,	 met	 voldoende	 monitoring	 van	
ontwikkelingen	en	evoluties	 in	de	stad,	kan	een	plaats	voor	de	kleinschaligere	boetiekconcepten	of	
galeries	 in	 het	 stadscentrum	 waarborgen	 en	 daardoor	 het	 diverse	 winkelaanbod	 zo	 eigen	 aan	
Antwerpen,	garanderen.		

Hoewel	de	rol	van	mode	als	motief	om	naar	Antwerpen	te	komen	op	dit	moment	niet	eenduidig	
vastgesteld	kan	worden,	zien	we	dat	een	groot	aandeel	van	de	toeristen	tijd	en	geld	spenderen	aan	
shopping.	Economisch	gezien	is	het	daarom	te	verkiezen	om	in	te	zetten	op	het	aantrekken	van	
modetoerisme.	Het	beleid	kan	daartoe	beslissen	om	bijkomende	gegevens	hiervoor	te	verzamelen	via	
marktbevraging.		

	 	



	 	 	

	 8	/	82	
		

	

 

1 Inleiding	-	vraagstelling	

Dit	rapport	wil	de	invloed	en	de	impact	van	de	modesector	op	Antwerpen	in	beeld	brengen.	In	het	
verleden	werden	reeds	meerdere	studies	gevoerd	die	het	belang	van	de	mode	voor	Vlaanderen	
onderzoeken	en	de	verschillende	actoren	in	alle	schakels	van	de	modesector	toelichten.	Met	deze	
studie	wordt	een	stap	verder	gezet:	er	wordt	specifiek	onderzocht	wat	de	modesector	betekent	voor	
de	stad	Antwerpen.	Hiertoe	worden	alle	actoren	zo	gedetailleerd	mogelijk	besproken	zodat	een	zicht	
op	alle	segmenten	van	de	modesector	wordt	verkregen.	Het	onderzoek	omvat	verschillende	
invalshoeken.	
	
In	de	eerste	plaats	wordt	er	naar	de	economische	impact	van	de	modesector	op	de	stad	Antwerpen	
gekeken.	Voor	alle	creatieve	schakels	in	de	modesector	wordt	een	inschatting	gemaakt	van	de	
economische	impact	op	Antwerpen,	wat	betreft	werkgelegenheid	en	toegevoegde	waarde.	Deze	
analyse	levert	een	beeld	op	dat	het	belang	van	de	sector	toelicht,	maar	er	zal	ook	meer	gericht	
worden	gekeken	naar	de	impact	van	de	verschillende	modesegmenten.	Vier	groepen	worden	hierbij	
onderscheiden:	onafhankelijke	ontwerpers,	luxemode	van	concerns,	middensegment	en	
kledingketens.	Dit	is	de	inhoud	van	hoofdstuk	2	
	
Vervolgens	wordt	ook	een	blik	geworpen	op	de	andere	sectoren	binnen	het	productieproces,	de	
sectoren	die	verweven	zijn	met	de	modesector	en	die	goederen	en	diensten	leveren	of	afnemen	van	
de	sector.	Hoofdstuk	3	richt	zich	op	de	spillovereffecten	van	de	mode-industrie.	
	
De	invloed	van	de	sector	laat	zich	op	vele	vlakken	gelden.	Hoofdstuk	4	richt	zich	op	de	belangstelling	
van	de	pers	voor	de	Antwerpse	modesector.	Hierin	zit	zowel	een	kwantitatieve	(hoe	vaak	wordt	er	
over	mode	geschreven),	als	een	kwalitatieve	component	(hoe	wordt	er	over	mode	in	Antwerpen	
gesproken).	Er	wordt	hierbij	een	internationale	bril	opgezet:	ook	de	mening	in	buitenlandse	artikels	
wordt	meegenomen.	Deze	analyse	wordt	verfijnd	door	niet	enkel	de	Antwerpse	mode	in	zijn	geheel	
te	kaderen,	maar	ook	door	gericht	de	persaandacht	voor	enkele	Antwerpse	modebedrijven	en	
ontwerpers	in	beeld	te	brengen.	
	
Ook	de	impact	op	het	toerisme	binnen	Antwerpen	wordt	in	kaart	gebracht.	In	hoofdstuk	5	zal	
achterhaald	worden	hoeveel	mensen	mode	als	drijfveer	hebben	voor	hun	bezoek	aan	Antwerpen	en	
hoeveel	zij	gemiddeld	besteden.	
	
In	hoofdstuk	6	wordt	Antwerpen	vergeleken	met	enkele	andere	modesteden,	zowel	in	binnen-	als	
buitenland.	Wat	maakt	een	stad	een	modestad?	Op	welke	thema’s	wordt	ingezet,	wat	zijn	de	
doelgroepen	die	men	wil	bereiken	en	welke	instrumenten	worden	aangeboden?	Hoe	positioneert	
Antwerpen	zich	hierin?	Wordt	de	sector	voldoende	ondersteund,	rekening	houdend	met	andere	
nationale	en	internationale	initiatieven?	
	
Hoofdstuk	7	vat	deze	studie	samen.	Hierin	worden	de	belangrijkste	conclusies	nogmaals	opgelijst	en	
formuleren	we	enkele	aanbevelingen,	naar	het	beleid	en	de	sector	toe.	
	
	
	
	



	 	 	

	 9	/	82	
		

	

 

2 Een	gesegmenteerde	bedrijfseconomische	
impactmeting	voor	mode	in	Antwerpen	in	2013	

2.1 Directe	bedrijfseconomische	impactmeting	

In	 dit	 hoofdstuk	 geven	 we	 een	 inzicht	 in	 de	 directe	 bedrijfseconomische	 impact	 van	 Antwerpse	
modebedrijven.	Gezien	de	beschikbaarheid	van	data	berekenen	we	deze	voor	het	referentiejaar	2013.	
Met	directe	bedrijfseconomische	impact	bedoelen	we:	

• Aantal	zelfstandigen	(bedrijven	zonder	personeel)	
• Aantal	werkgevers	(bedrijven	met	minstens	een	personeelslid)	
• Aantal	werknemers,	uitgedrukt	in	voltijdse	equivalenten		
• Gerealiseerde	omzet	(de	opgetelde	omzetten	van	de	verschillende	bedrijven)	
• Gerealiseerde	 toegevoegde	waarde,	dit	 is	het	 verschil	 tussen	de	omzet	en	de	kosten	van	

handelsgoederen,	grond-	en	hulpstoffen,	diensten	en	diverse	goederen.	

Met	Antwerpse	modebedrijven	bedoelen	we:	
• Bedrijven	die	hun	hoofdactiviteit	in	de	modecreatie	en	vervaardiging,	distributie	of	handel	

hebben.	Voor	de	drie	 schakels	uit	de	waardeketen,	werken	we	enerzijds	 top-down	via	een	
NACE-BEL2008	classificatie1.	Omdat	deze	top-down	methode	ook	veel	niet-mode	bedrijven	
oplevert	 (bv.	 bedrijven	 die	 na	 verloop	 van	 tijd	 zich	 specialiseerden	 in	 andere	 sectoren),	
toetsen	we	deze	top-down	lijsten,	aan	een	bottom-up	werkwijze.	We	konden	enkel	voor	de	
schakel	 ‘modecreatie	 en	 vervaardiging’	 bottom-up	 cijfers	 op	 het	 niveau	 van	 Antwerpen	
berekenen.	 Hiervoor	 vertrokken	 we	 van	 de	 ledenlijsten	 van	 sectororganisaties	 Flanders	
Fashion	 Institute	 (FFI)	en	Creamoda	en	een	zoekopdracht	 ‘Modeontwerpers’	 in	de	Gouden	
Gids.	

• Bedrijven	die	hun	hoofdvestiging	in	de	postcodes	2000,	2018,	2020,	2030,	2050,	2060	(allen	
district	 Antwerpen),	 2040	 (Berendrecht	 –	 Zandvliet	 –	 Lillo),	 2100	 (Deurne),	 2140	
(Borgerhout),	 2170	 (Merksem),	 2180	 (Ekeren),	 2600	 (Berchem),	 2610	 (Wilrijk)	 en	 2660	
(Hoboken)	hebben.	Dit	is	belangrijk	voor	de	interpretatie	van	de	uitkomst.	Tewerkstelling	of	
omzetten	 van	 winkels	 die	 elders	 hun	 hoofdzetel	 hebben	 (denk	 aan	 de	 ketenwinkels	 op	
winkelassen	 zoals	 de	 Meir)	 zitten	 dus	 niet	 in	 de	 eindcijfers.	 Ook	 modebedrijven	 die	 als	
typisch	Antwerps	gezien	worden	(omdat	ze	dit	uitspelen	in	hun	branding,	of	gezien	hun	link	
met	 de	 Antwerpse	 Modeacademie),	 worden	 niet	 meegenomen	 wanneer	 zij	 niet	 hun	
hoofdzetel	hebben	in	een	van	de	bovengenoemde	postcodes.	

De	methode	die	we	bij	de	berekening	van	de	bedrijfseconomische	impact	toepassen,	 is	dezelfde	als	
bij	de	bedrijfseconomische	 impactmeting	voor	de	creatieve	 industrieën,	een	 studie	 in	opdracht	van	
Flanders	 DC,	 uitgevoerd	 aan	 Antwerp	 Management	 School.	 Een	 uitgebreide	 beschrijving	 van	 de	
																																								 																																			 	
1	Volgende	NACE-BEL	codes	werden	gebruikt:		

Schakel	creatie	–	vervaardiging:	74.101;	14.120;	14.130;	14.140;	14.191;	14.199;	14.200;	14.310;	14.390;	15.200.	

Schakel	distributie:	46.160;	46.421;	46.422;	46.423;	46.424;	46.425;	46.498	

Schakel	handel:	47.711;	47.712;	47.713;	47.714;	47.715;	47.716;	47.721;	47.722.	
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methode	vindt	je	o.a.	in	Guiette	et	al	2011a,	Guiette	et	al	2011b,	Schrauwen	et	al	2014	en	de	nieuwe	
bedrijfseconomische	impactmeting	voor	2013,	die	gepubliceerd	wordt	in	december	2015.		
Basisbronnen	voor	deze	cijfers	zijn	de	databank	Bel-First	en	gegevens	van	de	Rijksdienst	voor	Sociale	
Zekerheid.	Bij	de	interpretatie	van	de	cijfers	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	voor	vele	bedrijven	(bv.	
van	de	meeste	zelfstandigen)	geen	cijfers	over	omzet	of	toegevoegde	waarde	worden	ingevuld.	Om	
deze	 onvolledige	 basiscijfers	 te	 extrapoleren	 naar	 de	 totale	 populatie	 worden	 volgende	 correcties	
doorgevoerd:	

• Bij	 de	 top-downcijfers	 zijn	 de	 RSZ-gegevens	 inzake	 aantal	 werkgevers	 en	 werknemers	
officiële	 statistieken	 en	 worden	 bijgevolg	 in	 de	 gecorrigeerde	 cijfers	 overgenomen,	 ter	
vervanging	van	de	rapportage	in	Bel-First.	

• De	bedrijven	die	geen	werknemers	rapporteren	in	Bel-First	worden	als	1	zelfstandige	
meegerekend.	

• Voor	werkgevers	met	onvolledige	data	worden	volgende	assumpties	doorgevoerd:	

Mediane	omzet	per	werknemer	 €	229.957	
Mediane	toegevoegde	waarde	per	werknemer	 €	66.068	
Bron:	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	gebaseerd	op	Bel-First			

• Voor	zelfstandigen	met	onvolledige	data	worden	volgende	assumpties	doorgevoerd:		

Geschatte	gemiddelde	jaaromzet	zelfstandige	 €	61.124	
Geschatte	toegevoegde	waarde	zelfstandige	 €	26.156		
Bron:	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	gebaseerd	op	RSVZ	en	Van	Den	Born	(2009)	en	
Consumptieprijsindex	van	1920	tot	heden.	

	
Voor	de	Antwerpse	mode	komen	we	dan	tot	volgende	gecorrigeerde	cijfers:	
	

TOP-DOWN	
MODESECTOR	
ANTWERPEN	

Zelfstandig
en	#	

Werkgever
s	#	

Werknemer
s	#	

Omzet	(€)	 Toegevoegd
e	waarde	(€)	

Creatie-
Vervaardiging	

403	 24	 186	 104.173.604	 32.129.189	

Distributie	
316	 85	 674	 454.020.034	 79.323.572	

Handel	
320	 259	 3.948	 734.797.167	 188.477.184	

TOTAAL	 1.039	 368	 4.808	 1.292.990.805	 299.929.945	

Bron:	Bel-First,	RSZ,	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	

	
BOTTOM-UP	
MODESECTOR	
ANTWERPEN	

Zelfstandigen	
#	

Werkgevers	
#	

Werknemers	
#	

Omzet	(€)	 Toegevoegde	
waarde	(€)	

Creatie-
Vervaardiging	

146	 40	 458	 155.218.987	 52.836.580	

Bron:	FFI,	Creamoda,	Gouden	Gids,	Bel-First,	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	
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Als	we	de	cijfers	voor	de	schakel	‘creatie	vervaardiging’	uit	de		bottom-up	benadering	vergelijken	met	
deze	van	de	top-downmethode,	merken	we	een	groot	verschil:	het	aantal	bedrijven	ligt	in	de	bottom-
up	methode	56%	lager	dan	top-down,	maar	het	aantal	werknemers	ligt	meer	dan	2,5	keer	zo	hoog,	de	
omzet	 is	 50%	 hoger	 en	 de	 toegevoegde	 waarde	 verschilt	 64%	 dan	 top-down.	 Dat	 is	 te	 verklaren	
doordat	 in	 de	 top-downcijfers	 een	 grote	 correctie	 (quasi	 een	 halvering)	 gebeurd	 is	 in	 de	
werknemersaantallen	uit	Bel-First,	aan	de	hand	van	de	officiële	RSZ-statistieken.	Deze	halvering	van	
werknemers	werd	niet	doorgevoerd	in	de	bottom-upcijfers,	wat	ook	z’n	invloed	heeft	op	de	omzet	en	
toegevoegde	waarde.	We	beschouwen	de	werknemersaantallen,	 omzet	 en	 toegevoegde	waarde	
cijfers	 uit	 de	 top-downlijst	 dan	 ook	 als	 een	 correctere	 inschatting	 van	 de	 bedrijfseconomische	
impact	van	de	schakel	creatie	vervaardiging.	

Voor	 de	 schakels	 distributie	 en	 handel	 vonden	 we	 zoals	 gezegd	 geen	 vertrekpunt	 om	 bottom-up	
bedrijfseconomische	 informatie	 te	 verzamelen,	 zodat	 we	 de	 top-downgegevens	 kunnen	 ijken.	We	
verkregen	van	de	Stad	Antwerpen	echter	wel	cijfers	over	het	aantal	handelszaken.	Op	basis	van	deze	
gegevens	 waren	 er	 in	 2013	 993	 kleding-	 en	 schoenenwinkels	 in	 de	 stad	 Antwerpen,	 312	 (31%)	
hiervan	waren	branches	van	ketens.	Zij	hebben	dus	elders	hun	hoofdzetel,	en	verschijnen	daarom	niet	
in	 onze	 top-downhandelcijfers.	 Opvallend	 is	 bovendien	 dat	 de	 postcode	 2000,	 dus	 de	 stadskern	
Antwerpen,	57%	van	de	winkels	herbergt.	 In	de	kernstad	zijn	er	564	modewinkels.	Bovendien	zijn	
maar	liefst	42%	hiervan	(238)	vestigingen	van	ketens.	(Bron:	correspondentie	Stad	Antwerpen	op	basis	
van	 Locatus	 Verkerner,	 2013,	 www.locatus.be).	Bovenstaande	 cijfers	 van	 toegevoegde	waarde	 en	
omzet	zijn	dus	slechts	een	fractie	wat	in	Antwerpen	door	consumenten	wordt	uitgegeven,	net	als	
de	tewerkstellingscijfers	slechts	een	gedeelte	het	totale	Antwerpse	modewinkelpersoneel	bevat.	

Het	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	Creatieve	Industrieën,	verzamelde	
parallel	aan	deze	studie	ook	dezelfde	gegevens	over	de	gehele	modesector	in	Vlaanderen	in	2013,	op	
basis	van	dezelfde	methode	(studie	te	verschijnen	in	december	2015).	Op	basis	van	deze	cijfers	
kunnen	we	analyseren	welk	aandeel	Antwerpse	bedrijven	hebben	in	de	totaalcijfers	van	de	
Vlaamse	modesector.		

Aandeel	Antwerpse	
mode	in	Vlaamse	
modesector	

Zelfstandigen	
(#)	

Werkgevers	
(#)	

Werknemers	
(VTE)	

Omzet	
(€)	

Toegevoegde	
Waarde	(€)	

TOP-DOWN	(creatie	
vervaardiging,	
distributie	en	handel)	 9%	 10%	 18%	 13%	 14%	
BOTTOM-UP	(enkel	
creatie	vervaardiging)	 28%	 31%	 10%	 7%	 11%	

Bron:	Bel-First,	RSZ,	FFI,	Creamoda,	Gouden	Gids,	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	

Op	 basis	 van	 beide	 methodes	 lijkt	 het	 aandeel	 van	 Antwerpse	 mode	 in	 de	 totale	 Vlaamse	
modesector	relatief	klein.	Verklaringen	voor	dit	tamelijk	beperkt	aandeel	in	de	Vlaamse	modesector,	
vinden	we	in	het	onderliggende	top-down	databestand:	

• We	 kijken	 hier	 naar	 impact	 van	hoofdzetels	 van	modebedrijven	 gevestigd	 in	 Antwerpen,	
niet	 naar	 de	 bedrijfseconomische	 impact	 van	 de	 winkels	 (m.a.w.	 wat	 de	 shopper	 in	
Antwerpen	omzet,	of	de	winkels	aan	toegevoegde	waarde	omzetten).	
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• Pareto-principe	geldt	zeer	sterk	in	de	modesector:	slechts	een	klein	aantal	bedrijven	zorgt	
voor	 het	 gros	 van	 de	 gerapporteerde	 werknemersaantallen,	 omzet	 of	 toegevoegde	
waarde.		

• De	 hoofdzetels	 van	 de	 grootverdieners	 in	 de	modesector,	 de	 grote	 fabrikanten	 of	 grote	
kledingketens	 bevinden	 zich	 niet	 in	 de	 grootsteden,	maar	 in	 industriegebieden	 verspreid	
over	 Vlaanderen,	 waar	 bijvoorbeeld	 ook	 betere	 vestigingsvoorwaarden	 zijn	 voor	 het	
inrichten	van	een	 logistiek	centrum.	Zo	 is	JBC	gevestigd	 in	Houthalen	of	 is	VF	Corporation	
(met	o.a.	de	merken	Kipling,	Lee	en	Eastpack)	gevestigd	in	Bornem.	

De	 bottom-up	 bedrijvenlijst	 op	 basis	 van	 de	 databanken	 van	 sectororganisaties	 Flanders	 Fashion	
Insitute	 (FFI),	 Creamoda	 en	 de	 Gouden	 Gids,	 geeft	 echter	 een	 ander	 beeld	 van	 de	 modeschakel	
creatie-vervaardiging.	 Volgens	 deze	meting	 telt	 Antwerpen	 30%	 van	 de	 Vlaamse	 deelsector.	 Deze	
berekening	 bevestigt	 het	 beeld	 van	 Antwerpen	 als	 aantrekkingspool	 voor	 ontwerpers	 en	
kerncreatieve	 modebedrijven:	 bijna	 1/3de	 van	 de	 Vlaamse	 ontwerpers	 en	 fabrikanten	 is	 hier	
gevestigd.	 Deze	 Antwerpse	 bedrijven	 leveren	 niettemin	 een	 relatief	 klein	 aandeel	 van	 de	
werknemers	en	toegevoegde	waarde	in	de	Vlaamse	creatie/vervaardigingschakel	van	de	modesector,	
om	dezelfde	redenen	als	hierboven	opgesomd:	de	enkele	grootverdieners	en	grote	werkgevers	kiezen	
vaak	industriegebieden	om	hun	(logistieke)	hoofdzetel	uit	te	bouwen.	
	
2.2 De	bedrijfseconomische	impact	per	modesegment	

Om	 beter	 te	 kunnen	 inschatten	 wat	 deze	 cijfers	 betekenen	 en	 het	 DNA	 van	 de	 Antwerpse	
modebedrijven	 beter	 te	 kwantificeren,	 meten	 we	 ook	 de	 bedrijfseconomische	 impact	 van	 de	
verschillende	 modesegmenten.	 In	 een	 eerdere	 studie	 deelden	 we	 de	 modesector	 op	 in	 vier	
hoofdsegmenten	 op	 basis	 van	 de	 criteria	 prijs	 en	 product:	onafhankelijke	 ontwerpers,	 luxemode	
van	concerns,	het	middensegment	en	grotere	kledingketens.	Deze	opsplitsing	 is	 relevant,	omdat	
ieder	 segment	 zijn	 (proto)typische	 werkwijze	 (bv.	 productontwikkeling)	 en	 klantwaarde	 heeft.	
Bovendien	zijn	de	bedrijven	ook	per	segment	anders	georganiseerd:	op	enkele	na	zijn	onafhankelijke	
ontwerpers	 nano-	 of	 microbedrijven	 (1	 tot	 10	 werknemers),	 middensegmenters	 KMO’s	 en	
kledingketens	 grootbedrijven.	 Een	 uitgebreide	 beschrijving	 van	 deze	 segmenten	 kunt	 u	 nalezen	 in	
Schrauwen	en	Schramme	2013	a	en	2013b.		
	
Bij	 de	 opsplitsing	 van	 de	 bedrijvenlijsten	 in	 segmenten	 hebben	 we	 hier	 nog	 drie	 categorieën	 aan	
toegevoegd:	 gelegenheidsmode	 (bv.	 sportkledij,	 feestkledij),	 een	 restgroep	 met	 mode-en	
textieldiensten	 (bv.	 herstellers,	 leveranciers	 van	 mercerie	 of	 stoffen,	 2de	 hands	 kleding,	
textielbedrukkingen,	stylisten,…)	en	bedrijven	die	eigenlijk	niet	tot	de	modesector	behoren	en	die	we	
de	categorie	ex-mode	noemen.	Deze	laatste	categorie	vinden	we	enkel	in	de	top-downlijsten.		
	
De	belangrijkste	 informatiebron	om	bedrijven	uit	onze	 lijsten	toe	te	kennen	aan	een	segment,	 is	de	
bedrijfswebsite.	Van	vele	kleine	bedrijven	(vooral	zelfstandigen)	vinden	we	geen	website	terug.	Deze	
delen	we	dus	 in	de	groep	 ‘onbekend’	 in.	Vaak	vonden	we	van	deze	bedrijven	ook	geen	gegevens	 in	
Bel-First	 hoewel	 deze	 groep	 dus	 omvangrijk	 is,	 is	 hun	 bedrijfseconomische	 impact	 in	 termen	 van	
werknemers,	omzet	en	toegevoegde	waarde	beperkt.	
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Bij	de	interpretatie	van	deze	segmenten	is	het	belangrijk	om	in	het	achterhoofd	te	houden	dat	deze	
segmentatie,	zoals	meestal	bij	het	categoriseren	van	zaken	in	vakjes,	artificieel	is	(in	de	zin	van	‘niet	
volledig	 samenvallend	 met	 de	 realiteit’)	 en	 gebonden	 aan	 de	 inschatting	 van	 het	 team	 van	
onderzoekers.	In	de	praktijk	zal	bv.	een	multimerkenwinkel	in	zijn	aanbod	focussen	op	bv.	merken	uit	
het	 middensegment,	 maar	 zijn	 assortiment	 aanvullen	 met	 goedkopere	 producten	 van	
kledingketenmerken;	of	net	omgekeerd	met	enkele	luxemerken.	
	
Wanneer	 we	 de	 bedrijfseconomische	 impactcijfers	 koppelen	 aan	 de	 segmentatie,	 passen	 we	
gelijkaardige	waarderingsregels	toe	voor	extrapolatie	van	de	cijfers	(cf.	supra).	Hierbij	komt	echter	
in	de	top-downlijsten	nog	dat	we	de	RSZ-cijfers	enkel	per	postcode	en	NACE-	BEL	2008-code	hebben.	
Voor	de	RSZ-cijfers	beschikken	we	dus	niet	over	een	bedrijvenlijst.	Daarom	wegen	we	de	basiscijfers	
telkens	met	een	 ‘RSZ-factor’;	het	percentageverschil	 van	het	aantal	werkgevers	of	werknemers	dat	
de	RSZ	meer	of	minder	 rapporteert	dan	de	basiscijfers	van	Bel-first.	Omdat	het	aantal	werknemers	
ook	invloed	heeft	op	de	assumpties	m.b.t.	omzet	en	toegevoegde	waarde	per	werknemer,	verschillen	
de	totale	omzetcijfers	per	segment	lichtjes	van	de	niet-gesegmenteerde	cijfers.	
	
Deze	methode	levert	volgende	gecorrigeerde	top-down	cijfers	per	segment	op:	
	
Top-down	cijfers	creatie	
vervaardiging,	distributie	en	
handel	opgeteld	per	segment	

Zelfstandigen	
#	

Werkgevers	
#	

Werknemers	
#	

	Omzet	
	(€)		

Toegevoegde	
waarde	(€)		

onafhankelijke	ontwerpers	 92	 46	 268	 101.078.316	 28.353.167	
luxemode	van	concerns	 3	 13	 137	 58.813.697	 15.381.837	
Middensegment	 86	 128	 1001	 309.157.289	 74.551.240	
Kledingketens	 7	 23	 2874	 599.596.576	 133.041.609	
Gelegenheidsmode	 22	 18	 68	 17.007.153	 3.547.148	
Restgroep	 56	 21	 73	 	54.061.880	 4.490.123	
ex-mode	 162	 40	 235	 73.566.859	 17.998.242	
Onbekend	 612	 78	 157	 77.438.138	 22.931.139	
TOTALEN	 1.040	 367	 4.814	 1.290.719.907	 300.294.508	
Bron:	Bel-First,	RSZ,	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum	
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Verhouding	omzet	over	de	verschillende	segmenten	in	de	top-down	impactanalyse	van	de	modesector	in	Stad	

Antwerpen,	2013.	(Bron:	Bel-First,	RSZ,	bedrijfswebsites,	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	Kenniscentrum)	

Verhouding	aantal	werknemers	over	de	verschillende	segmenten	in	de	top-down	impactanalyse	van	de	modesector	in	

Stad	Antwerpen,	2013.	(Bron:	Bel-First,	RSZ,	bedrijfswebsites,	Flanders	DC	–	Antwerp	Management	School	

Kenniscentrum)	
	



	 	 	

	 15	/	82	
	

	

 

	
Verhouding	toegevoegde	waarde	over	de	verschillende	segmenten	in	de	top-down	impactanalyse	van	de	modesector	in	

Stad	 Antwerpen,	 2013.	 (Bron:	 Bel-First,	 RSZ,	 bedrijfswebsites,	 Flanders	 DC	 –	 Antwerp	 Management	 School	

Kenniscentrum)	
	
	
Bij	de	interpretatie	van	bovenstaande	grafieken,	is	het	belangrijk	te	weten	dat	we	enkel	de	cijfers	van	
modebedrijven	meenemen	die	in	Antwerpen	hun	hoofdvestiging	hebben.	Zelfs	met	deze	bedenking	
in	het	achterhoofd,	zien	we	dat	het	leeuwendeel	van	de	omzet,	toegevoegde	waarde	en	werknemers	
wordt	gerealiseerd	door	een	handvol	kledingketens,	al	telden	we	slechts	30	bedrijven	op	1.407	(2%)	
in	 deze	 categorie.	 Bij	 de	 Antwerpse	 modebedrijven	 wordt	 bovendien	 1/4de	 à	 1/5de	 van	 de	 omzet,	
toegevoegde	waarde	en	werknemers	gerealiseerd	in	het	middensegment,	ook	al	staan	ze	maar	voor	
15%	van	aantal	bedrijven.		
	
Hoewel	hun	uitstraling	veel	bepalender	is	voor	het	beeld	van	Antwerpen	als	modestad	(cf.	Hoofdstuk	
4	Persstudie),	 hebben	de	onafhankelijke	ontwerpers	 een	beperkt	 bedrijfseconomisch	aandeel	 in	de	
Antwerpse	 modesector.	 Toch	 zijn	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 een	 niet	 te	 verwaarlozen	
bedrijfseconomische	 factor	 in	 de	 Antwerpse	 modesector.	 Dit	 segment	 zorgt	 voor	 10%	 van	 de	
bedrijven,	 6%	 van	 de	 werknemers,	 8%	 van	 de	 omzet,	 9%	 van	 de	 toegevoegde	 waarde.	Met	 deze	
impactcijfers	 zijn	 ze	 dus	 veel	 belangrijker	 dan	 bv.	 luxemode	 van	 concerns.	Opvallend	 is	 bovendien	
dat,	wanneer	we	de	basiscijfers	(de	cijfers	zonder	extrapolaties)	van	de	top-downmeting	analyseren,	
we	merken	 dat	 in	 de	 segmenten	 van	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 en	 luxemode	 van	 concerns	 de	
hoogste	 toegevoegde	waarde	per	werknemer	 gerealiseerd	worden.	Hoewel	 deze	 segmenten	 dus	
voor	 minder	 tewerkstelling	 zorgen	 dan	 bv.	 de	 kledingketens,	 genereert	 iedere	 werknemer	 wel	 –
relatief	gezien-	meer	waarde	in	de	sector.	Dit	is	een	teken	van	de	sterk	gespecialiseerde	arbeid	en	van	
de	 kennisintensiviteit	 en	 creativiteit	 die	 in	 deze	 segmenten	 aanwezig	 zijn	 van	 creatie	 tot	 handel.	
Onderstaande	grafiek	illustreert	de	gerealiseerde	toegevoegde	waarde	per	werknemer.	De	rode	balk	
geeft	het	gemiddelde	voor	de	Antwerpse	modesector	als	geheel	weer.		
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Gerealiseerde	 toegevoegde	waarde	per	werknemer	 in	de	verschillende	 segmenten	volgens	de	basiscijfers	 van	de	 top-

down	impactanalyse	van	de	modesector	in	Stad	Antwerpen,	2013.	(Bron:	Bel-First,	RSZ,	bedrijfswebsites,	Flanders	DC	–	

Antwerp	Management	School	Kenniscentrum)	
	
	
2.3 Conclusie	

In	2013	hebben	1.407	modebedrijven	hun	hoofdzetel	in	Antwerpen.	In	dat	jaar	zorgen	zij	voor	4.808	
voltijdse	 arbeidsplaatsen	 en	 realiseren	 ze	 tezamen	 bijna	 1.3	 miljard	 €	 omzet	 en	 300	 miljoen	 €	
toegevoegde	waarde.		

Antwerpen	 blijkt	 vooral	 een	aantrekkingspool	 voor	 bedrijven	 in	 de	kerncreatieve	 schakel	 van	 de	
mode(ontwerpers,	 patroontekenaars,…)	 30%	 van	 de	 Vlaamse	 bedrijven	 uit	 de	 bottom-uplijst	
creatie/vervaardiging	 is	 gevestigd	 in	 Antwerpen.	 Niettemin	 hebben	 slechts	 10%	 van	 de	 Vlaamse	
modebedrijven	hun	hoofdzetel	 in	Antwerpen,	volgens	onze	top-downbedrijvenlijsten.	Voor	de	hele	
Vlaamse	 modesector	 geldt	 dat	 een	 beperkt	 aantal	 bedrijven	 voor	 het	 grootste	 aandeel	 in	
werknemersaantallen,	 omzet	 en	 toegevoegde	 waarde	 zorgt.	 Deze	 grote	 ketens	 of	 fabrikanten	
vestigen	hun	(logistieke)	hoofdzetel	vaak	liever	in	een	industriegebied	dan	in	het	stadscentrum.	

Dit	 pareto-principe	 wordt	 geïllustreerd	 door	 de	 gesegmenteerde	 impactcijfers.	 Een	 handvol	
kledingketens	(2%	van	alle	Antwerpse	modebedrijven),	zorgt	voor	60%	van	de	werknemers,	46%	en	
44%	van	de	toegevoegde	waarde.	Het	middensegment	zorgt	voor	15%	van	het	aantal	bedrijven,	maar	
voor	20-25%	van	het	aantal	werkplaatsen,	omzet	en	toegevoegde	waarde.		

Bedrijfseconomisch	 gezien	 hebben	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 een	 beperkter,	 maar	 niet	 te	
verwaarlozen	aandeel	(10%	van	het	aantal	bedrijven,	6%	van	werknemers	en	9%	van	de	toegevoegde	
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waarde).	 Het	 valt	 daarbij	 op	 dat	 onafhankelijke	 ontwerpers	 en	 de	 luxemode	 de	 hoogste	
toegevoegde	waarde	per	werknemer	realiseren,	een	indicatie	voor	de	meer	gespecialiseerde	arbeid	
in	deze	segmenten	in	vergelijking	met	de	hele	modesector.		

	
	
	
Nu	 de	 omvang	 van	 de	 sector	 zelf	 in	 kaart	 is	 gebracht,	 wordt	 in	 een	 volgend	 hoofdstuk	 dieper	
ingegaan	op	de	indirecte	economische	effecten	van	de	sector	in	Antwerpen.	
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3 De	economische	spill-over	

3.1 Waarom	een	multiplier?	

In	 een	 moderne	 economie	 is	 er	 altijd	 sprake	 van	 een	 hoge	 mate	 aan	 verwevenheid	 tussen	
verschillende	sectoren.	Een	grotere	vraag	naar	een	product	uit	sector	A	leidt	daarom	altijd	ook	tot	een	
grotere	productie	in	sector	B,	bijvoorbeeld:		

! Als	 één	 extra	 auto	 wordt	 gekocht,	 leidt	 dit	 niet	 alleen	 tot	 een	 hogere	 vraag	 in	 de	
automobielindustrie,	 maar	 onder	 andere	 ook	 in	 de	 textielindustrie	 waar	 de	 stoffen	 voor	 de	
stoelen	worden	geproduceerd.		

! Als	 de	 vraag	 naar	 financiële	 dienstverlening	 door	 banken	 stijgt,	 zal	 dat	 onder	 andere	 een	
verhoging	van	de	productie	in	de	IT-sector	tot	gevolg	hebben.	

Een	en	ander	geldt	uiteraard	ook	voor	de	modesector.	Een	 in	de	economische	analyse	gebruikelijk	
instrument	om	dit	soort	effecten	te	kwantificeren,	is	de	berekening	van	een	multiplier.	De	multiplier	
geeft	 aan	 wat	 het	 totale	 economische	 effect	 (in	 termen	 van	 een	 verhoging	 van	 de	 binnenlandse	
productie)	 is	 van	 de	 verhoging	 van	 de	 vraag	 naar	 een	 bepaalde	 productgroep.	De	multiplier	wordt	
aangegeven	als	factor	die	toepasbaar	is	voor	eenheden,	maar	vooral	voor	geld,	met	andere	woorden:	
de	verhoging	van	de	vraag	met	1	euro	 in	één	sector	 leidt	tot	een	verhoging	van	de	productie	met	x	
euro	in	de	gehele	economie.	

	

3.2 Beperkingen	van	de	aanpak	

Hoewel	 de	 berekening	 van	 een	 multiplier	 een	 breed	 toegepaste	 methodiek	 is,	 dient	 bij	 de	
interpretatie	 van	 de	 resultaten	wel	 rekening	 te	worden	 gehouden	met	 enkele	 beperkingen	 van	 de	
aanpak.	Samenvattend	kunnen	we	stellen	dat	de	multiplier	een	goede	benadering	is	van	de	bredere	
economische	 impact	 van	 de	 vraag	 naar	 producten	 uit	 een	 sector,	 maar	 dat	 de	 multiplier	 niet	
geïnterpreteerd	 mag	 worden	 als	 een	 op	 de	 euro	 nauwkeurige	 inventarisatie	 van	 deze	 impact.	 De	
redenen	hiervoor	zijn:	

! Multipliers	kunnen	de	impact	overschatten	indien	de	sectoren	in	de	economie	op	piekcapaciteit	
werken	 en	 verhoogde	 vraag	 naar	 een	 product	 daarom	 niet	 kan	 leiden	 tot	 een	 verhoogde	
productie	 in	andere	sectoren.	Als	dit	het	geval	 is,	wordt	de	verhoogde	vraag	opgevangen	door	
een	 versterking	 van	 de	 import.2	 Overigens	 kunnen	 we	 er	 op	 dit	 moment	 vanuit	 gaan	 dat	 de	
Belgische	economie	–	evenals	de	overige	Europese	economieën	–	niet	op	piekcapaciteit	werkt.	
Een	werkloosheidspercentage	van	ca.	8,5	procent	is	een	indicator	hiervoor.	

! De	 berekening	 van	 de	multiplier	met	 behulp	 van	 de	 input-output	 tabellen	 abstraheert	 van	 de	
mogelijkheid	 dat	 substitutie	 van	 inputs	 plaats	 kan	 vinden	 in	 het	 productieproces.3	 De	 analyse	
veronderstelt	dat	de	verhouding	tussen	 in	het	binnenland	geproduceerde	en	uit	het	buitenland	
geïmporteerde	 inputfactoren	 constant	 is.	 Dit	 kan	 leiden	 tot	 een	 over-,	 maar	 ook	 tot	 een	
onderschatting	van	de	multiplier.	

																																								 																																			 	
2	Eurostat	(2008):	Eurostat	Manual	of	Supply,	Use	and	Input-Output	Tables	(p.	500).	
3	Lovell	(1992):	Matrix	Multipliers	(p.	4).	
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! Het	 instrument	 gaat	 uit	 van	 een	 statisch	 beeld	 van	 de	 economie.	 Aanpassingen	 van	 prijzen	
(bijvoorbeeld	door	een	grotere	vraag	naar	schaarse	goederen)	worden	niet	meegenomen.4	Ook	
hier	kan	het	effect	een	over-,	maar	ook	een	onderschatting	zijn	van	de	multiplier.	

! Ten	 slotte	 worden	 sectoren	 verondersteld	 homogeen	 te	 zijn.5	 In	 de	 praktijk	 zal	 er	 echter	 wel	
sprake	zijn	verschillen	binnen	een	sector.	Bijvoorbeeld	omdat	de	toenemende	vraag	slechts	tot	
een	hogere	productie	 in	een	deelsector	 leidt,	of	omdat	verschillende	deelsectoren	verschillende	
productietechnologieën	 toepassen.	 De	 benadering	 via	 input-output	 tabellen	 houdt	 hier	 geen	
rekening	mee,	 omdat	 uit	wordt	 gegaan	 van	 een	 uniforme	 verhouding	 tussen	 inputfactoren	 en	
output	per	sector.	Hierbij	geldt	wederom	dat	het	effect	een	over-,	maar	ook	een	onderschatting	
zijn	van	de	multiplier.	

De	genoemde	factoren	kunnen	dus	allemaal	een	tot	een	over-	of	een	onderschatting	van	de	multiplier	
leiden.	Een	structurele	aanpassing	van	de	berekende	multiplier	 is	derhalve	niet	nodig,	maar	wel	een	
terughoudende	interpretatie	van	de	uitkomsten.	

Er	zijn	echter	sprake	van	een	meer	praktische	factor	die	ertoe	leidt	dat	we	in	het	concrete	geval	‘mode	
in	 Antwerpen’	 een	 bijkomende	 toets	 op	 de	 resultaten	 dienen	 uit	 te	 voeren.	 De	 benodigde	
inputgegevens	zijn	namelijk	op	sectoraal	niveau	beschikbaar,	waarbij	onduidelijk	is	of	de	beschikbare	
sectorale	 indeling	wel	de	beoogde	 lading	van	 ‘mode	 in	Antwerpen’	dekt.	Hierop	gaan	we	hieronder	
nader	in.	

	

3.3 Berekening	van	de	multiplier	–	methodiek	en	eerste	resultaten	

Het	 Federaal	 Planbureau	 publiceert	 regelmatig	 een	 Input-Output	 Matrix	 (IOM)	 voor	 de	 Belgische	
economie.	 In	 een	 IOM	 wordt,	 vereenvoudigd	 gezegd,	 getoond	 waar	 de	 productie	 uit	 een	 sector	
terechtkomt	(horizontale	as)	en	waar	de	inputfactoren	voor	een	sector	vandaan	komen	(verticale	as).	
De	 IOM	kan	 in	eerste	 instantie	gebruikt	worden	om	de	technische	coëfficiënten	te	berekenen:	deze	
geven	aan	voor	hoeveel	de	totale	uitput	van	sector	A	afhankelijk	is	van	sector	B.	Met	behulp	van	de	
technische	coëfficiënten	kan	wederom	de	Leontief	 inverse	matrix	berekend	worden,	en	daarmee	de	
multipliers.	

In	het	concrete	geval	–	we	zoeken	de	multiplier	van	mode	–	kunnen	we	gebruik	maken	van	sector	13-
15	(‘Vervaardiging	van	textiel,	kleding,	 leer	en	producten	van	 leer’).	Voor	deze	productgroep	treffen	
we	 in	 de	 IOM	 een	 totale	 output	 aan	 van	 ca.	 5,2	 miljard	 euro.	 Hiervan	 worden	 1,2	 miljard	 euro	
intermediair	(aan	andere	sectoren)	afgezet,	360	miljoenen	door	huishoudens	in	het	binnenland	en	3,7	
miljard	euro	geëxporteerd.	

We	 kunnen	 voor	 deze	 sector	 een	multiplier	 van	 1,653	 berekenen.	De	 verhoging	 van	 de	 vraag	 naar	
producten	 uit	 deze	 sector	met	 1	 euro	 leidt	 dus	 tot	 een	 verhoging	 van	 de	 productie	 van	 de	 gehele	
economie	met	1,65	euro.	

	

																																								 																																			 	
4	Bess/Ambargis	(2011):	Input-Output	Models	for	Impact	Analysis:	Suggestions	for	Practitioners	Using	RIMS	II	Multipliers	(p.	3).	
5	Panteia	(2014):	De	effecten	van	de	topsectoren	op	de	bredere	economie.	Kwantificering	met	behulp	van	input-	outputanalyse	(p.26).	
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3.4 Nadere	specificering	en	definitief	resultaat	

Het	 is	 zeer	de	vraag	of	de	 sector	 ‘Vervaardiging	van	 textiel,	 kleding,	 leer	en	producten	van	 leer’	de	
lading	dekt	 van	 ‘Mode	 in	Antwerpen’.	 Immers,	het	beleid	 in	Antwerpen	 is	niet	 alleen	gericht	op	de	
productie	van	kleding,	maar	ook	op	het	ontwerp	en	de	verkoop	ervan.	We	dienen	de	eerste	resultaten	
daarom	nader	te	specificeren.	In	de	IOM	van	het	Federaal	Planbureau	treffen	we	een	tweetal	andere	
sectoren	aan	die	in	deze	context	relevant	zijn:	

! 47:	‘Detailhandel,	met	uitzondering	van	de	handel	in	auto's	en	motorfietsen’,	met	een	multiplier	
van	1,604.	

! 90-92:	 ‘Creatieve	activiteiten,	kunst	en	amusement;	bibliotheken,	archieven,	musea	en	overige	
culturele	activiteiten;	loterijen	en	kansspelen’,	met	een	multiplier	van	1,672.	

We	kunnen	redelijkerwijs	ervan	uitgaan	dat	het	onderwerp	‘Mode	in	Antwerpen’	in	enige	combinatie	
bestaat	 uit	 de	 drie	 onderdelen	 (creatief)	 ontwerp,	 productie	 en	 verkoop,	 en	 dus	 de	 multiplier	
eveneens	te	berekenen	is	met	behulp	van	enige	combinatie	van	de	drie	genoemde	sectoren.	Echter,	
we	weten	niet	welke	combinatie	de	juiste	is.	

Met	behulp	 van	een	 scenarioanalyse	 kunnen	we	 in	 kaart	 brengen	hoe	de	 samengestelde	multiplier	
verandert	 in	 afhankelijkheid	 van	 een	 veranderende	 samenstelling	 van	 de	 drie	 sectoren.	 Hierbij	
variëren	we	het	aandeel	van	de	drie	sectoren	in	stappen	van	5%,	zodat	we	in	totaal	231	combinaties	
krijgen.	Logischerwijs	ligt	de	minimale	multiplier	bij	1,604	(in	dat	geval	zou	‘Mode	in	Antwerpen’	voor	
100%	 uit	 detailhandel	 bestaan)	 en	 de	 maximale	 multiplier	 bij	 1,672	 (in	 dat	 geval	 zou	 ‘Mode	 in	
Antwerpen’	voor	100%	uit	creatieve	activiteiten	bestaan).	De	gemiddelde	multiplier	ligt	bij	1,643.	

Uit	 de	 afbeelding	 wordt	 duidelijk	 dat	 een	 multiplier	 van	 afgerond	 1,65	 de	 meest	 voorkomende	
waarneming	 is,	 en	 dat	 64%	 van	 de	waarnemingen	 afgerond	 tussen	 de	 1,64	 en	 de	 1,66	 liggen.	We	
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kunnen	er	dus,	zonder	voor	een	specifieke	combinatie	van	de	drie	sectoren	te	 (kunnen)	kiezen,	van	
uitgaan	dat	de	economische	multiplier	van	‘Mode	in	Antwerpen’	rond	de	1,65	ligt.	

Ten	 slotte,	 we	 hebben	 gezien	 dat	 de	 multiplier	 voor	 de	 sector	 ‘Creatieve	 activiteiten,	 kunst	 en	
amusement;	bibliotheken,	archieven,	musea	en	overige	culturele	activiteiten;	loterijen	en	kansspelen’	
een	stuk	hoger	is	dan	de	multipliers	bij	de	andere	sectoren.	Vertaald	naar	de	modesector	betekent	dit	
dat	het	ontwerpen	van	mode	een	groter	multipliereffect	kent	dan	het	vervaardigen	of	het	verkopen	
van	 kleding.	 Dit	 kan	 echter	 niet	 geduid	worden	 als	 indicatie	 dat	 de	 economische	 effecten	 van	 het	
modebeleid	 vergroot	 kunnen	 worden	 indien	 vooral	 wordt	 ingezet	 op	 de	 allocatie	 van	
ontwerpprocessen	 in	 de	 regio	 Antwerpen.	 Immers,	 alle	 activiteiten	 (ontwerpen,	 vervaardigen,	
verkopen)	kennen	ook	economische	effecten	die	niet	meewegen	bij	de	berekening	van	de	multiplier.	
Om	 maar	 één	 voorbeeld	 te	 noemen:	 het	 feit	 dat	 veel	 mode	 te	 koop	 is,	 maakt	 Antwerpen	 een	
aantrekkelijke	bestemming	voor	winkelend	publiek,	hetgeen	leidt	tot	economische	effecten,	namelijk	
de	bestedingen	van	toeristen.	

	

3.5 Waar	komt	de	multiplier	terecht?	

Nu	we	 hebben	 vastgesteld	 dat	 de	multiplier	 van	mode	 bij	 1,65	 ligt,	 is	 de	 volgende	 vraag:	 in	welke	
andere	economische	sectoren	ontstaan	voornamelijk	economische	activiteiten	indien	de	productie	in	
de	drie	genoemde	modegerelateerde	sectoren	stijgt?	

Het	 antwoord	 op	 deze	 vraag	 verschilt	 in	 afhankelijkheid	 van	 de	 toegepaste	 samenstelling	 van	 de	
sector	 ‘mode’	 uit	 de	 drie	 eerder	 gedefinieerde	 economische	 sectoren.	 Als	 we	 uitgaan	 van	 een	
evenredige	 verdeling	 van	 economische	 activiteiten	 tussen	 de	 drie	 sectoren	 (ontwerp,	 productie,	
verkoop),	dan	zien	we	dat	in	de	volgende	vijf	andere	sectoren	de	meeste	impact	gecreëerd	wordt:	

! Rechtskundige	 en	 boekhoudkundige	 dienstverlening;	 activiteiten	 van	 hoofdkantoren;	
adviesbureaus	op	het	gebied	van	bedrijfsbeheer	–	één	euro	extra	omzet	 van	de	modesectoren	
leidt	hier	tot	6,2	cent	extra	productie.	

! Groothandel	 en	 handelsbemiddeling,	 met	 uitzondering	 van	 de	 handel	 in	 motorvoertuigen	 en	
motorfietsen	–	één	euro	extra	omzet	van	de	modesectoren	leidt	hier	tot	5	cent	extra	productie.	

! Exploitatie	van	en	handel	 in	onroerend	goed	(excl.	toegerekende	woninghuur)	–	één	euro	extra	
omzet	van	de	modesectoren	leidt	hier	tot	4,1	cent	extra	productie.	

! Beveiligings-	en	opsporingsdiensten;	diensten	in	verband	met	gebouwen;	landschapsverzorging;	
administratieve	en	ondersteunende	activiteiten	 ten	behoeve	van	kantoren	en	overige	zakelijke	
activiteiten	–	één	euro	extra	omzet	van	de	modesectoren	leidt	hier	tot	3,3	cent	extra	productie.	

! Vervoer	te	 land	en	vervoer	via	pijpleidingen	–	één	euro	extra	omzet	van	de	modesectoren	 leidt	
hier	tot	3	cent	extra	productie.	

Deze	 vijf	 sectoren	 verklaren	 21,6	 cent	 extra	 productie,	 en	 daarmee	 ongeveer	 een	 derde	 van	 het	
multipliereffect.		

Kijken	 we	 naar	 de	 drie	 individuele	 sectoren	 (ontwerp,	 productie,	 verkoop),	 dan	 zien	 we	 dat	 het	
grootste	 multipliereffect	 telkens	 in	 de	 sector	 zelf	 zit.	 Bijvoorbeeld:	 1	 euro	 extra	 vraag	 naar	 de	
productie	van	kleding	leidt	tot	1,115	euro	extra	productie.	In	de	tabel	hieronder	hebben	we	de	meest	
relevante	invloedfactoren	opgenomen.		
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13-15	–	Vervaarding	
van	textiel,	kleding,	
etc.	

Factor		 47	–	detailhandel		 Factor		 90-92	–	creatieve	
activiteiten	

Factor	

Sector	zelf	 1,115	 Sector	zelf	 1,000	 Sector	zelf	 1,119	

Groothandel	 0,1123	 Exploitatie	 en	 handel	
in	onroerend	goed	

0,0901	 Zakelijke	
dienstverlening	

0,0644	

Vervaardiging	
chemische	
producten	

0,0665	 Zakelijke	
dienstverlening	

0,0636	 Beveiliging,	
facility	
management,	
etc.	

0,0436	

Zakelijke	
dienstverlening	

0,0584	 Beveiliging,	 facility	
management,	etc.	

0,0395	 Reclame	 en	
marktonderzoek	

0,0296	

Productie	 en	
distributie	
elektriciteit,	 gas,	
etc.	

0,0346	 Vervoer	 0,0373	 Verhuur	en	lease	 0,0277	

Vervoer	 0,0327	 Opslag	 en	
vervoerondersteuning	

0,0327	 Verzekeringen	
en	
pensioenfondsen	

0,0274	

Ter	 verduidelijking	 een	 voorbeelden	 uit	 de	 tabel:	 één	 euro	 extra	 vraag	 naar	 de	 ‘vervaardiging	 van	
textiel,	kleding,	leer	en	producten	van	leer’	leidt	bijvoorbeeld	tot	0,0346	euro	extra	productie	van	in	de	
sector	‘productie	en	distributie	van	elektriciteit,	gas,	stoom	en	gekoelde	lucht’.	

	

3.6 Koppeling	aan	de	bedrijfseconomische	impact	

In	een	ander	onderdeel	van	deze	studie	is	de	bedrijfseconomische	impact	van	mode	in	Antwerpen	in	
kaart	gebracht.	Hieruit	blijkt	de	volgende	bedrijfseconomische	impact:	

Sector	 Omzet	(in	miljoen	euro)	 Toegevoegde	waarde	(in	miljoen	euro)	

Creatie	en	vervaardiging	 104,17	 32,13	

Distributie	 454	 79,32	

Handel	 734,8	 188,48	

Totaal	 1.292,99	 299,93	

We	kunnen	dus	uitgaan	van	een	totale	toegevoegde	waarde	van	ca.	302	miljoen	euro	in	de	relevante	
sectoren.	Als	we	nu	een	multiplier	 van	 1,65	 veronderstellen,	 dan	 leidt	dat	 tot	 een	 schatting	 van	de	
totale	economische	impact	(directe	plus	indirecte	toegevoegde	waarde)	van	498	miljoen	euro.	Zoals	
boven	gesteld:	dit	getal	dient	terughoudend	geïnterpreteerd	te	worden.	
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3.7 De	multiplier	in	perspectief	

Voor	 de	modesector	 gaan	we	uit	 van	 een	multiplier	 van	 1,65.	Dit	 getal	 vergt	 enige	duiding.	Uit	 de	
cijfers	van	het	Federale	Planbureau	blijkt	dat	multiplier	van	de	modesector	als	gemiddeld	beschouwd	
kan	worden	–	er	zijn	sectoren	met	een	lager,	maar	ook	sectoren	met	een	hogere	multiplier.	Concreet	
hebben	 30	 van	 de	 64	 sectoren	 een	 lagere	multiplier	 dan	 1,65,	 twee	 sectoren	 hebben	 precies	 deze	
multiplier,	en	32	sectoren	hebben	een	hogere	multiplier.	Als	we	telkens	de	omvang	van	de	sector	als	
wegingsfactor	gebruiken,	zien	we	dat	de	gemiddelde	multiplier	over	alle	sectoren	heen	bij	1,57	 ligt.	
Hierbij	hoort	de	kanttekening	dat	de	analyse	gebaseerd	is	op	landelijke	cijfers.		

In	de	tabel	hieronder	zijn	de	vier	sectoren	met	de	laagste	multiplier,	de	vier	met	de	hoogste	multiplier	
en	vier	sectoren	met	een	vergelijkbare	multiplier	van	rond	de	1,65	opgenomen.	

Sector	 Multiplier	

Sectoren	met	de	laagste	multiplier	 	

Huishoudens	als	werkgever	van	huishoudelijk	personeel	 1,00	

Onderwijs	 1,13	

Toegerekende	woninghuur	(eigenaars)	 1,19	

Terbeschikkingstelling	van	personeel	 1,20	

	 	

Sectoren	met	een	vergelijkbare	multiplier	(rond	de	1,65)	 	

Vervaardiging	van	metalen	in	primaire	vorm	 1,62	

Exploitatie	van	en	handel	in	onroerend	goed	(excl.	toegerekende	woninghuur)	 1,64	

Vervaardiging	van	producten	van	metaal,	exclusief	machines	en	apparaten	 1,65	

Vervaardiging	van	andere	transportmiddelen	 1,66	

	 	

Sectoren	met	de	hoogste	multiplier	 	

Winning,	behandeling	en	distributie	van	water	 1,93	

Teelt	van	gewassen,	veeteelt,	jacht	en	diensten	in	verband	met	deze	activiteiten	 1,97	

Reclamewezen	en	marktonderzoek	 1,98	

Bouwnijverheid	 2,16	

Het	 is	 aannemelijk	 dat	 de	 relatieve	 betekenis	 van	 de	modesector	 in	 Antwerpen	 (ten	 opzichte	 van	
andere	economische	sectoren)	groter	is	dan	in	België	als	geheel.	Dit	is	aannemelijk	omdat	Antwerpen	
met	haar	positionering	als	modestad	inzet	op	het	aantrekken	van	de	gehele	waardeketen	(ontwerp,	
productie,	verkoop)	 in	de	 regio.	Het	 is	daarom	waarschijnlijk	dat	de	Antwerpse	modesector	minder	
afhankelijk	 zal	 zijn	 van	 import	 dan	de	Belgische	modesector	 als	 geheel.	 Een	 lagere	 afhankelijkheid	
van	 import	 impliceert	 een	 hogere	 multiplier.	 We	 kunnen	 daarom	 tot	 de	 conclusie	 komen	 dat	 de	
multiplier	van	1,65	een	conservatieve	inschatting	is,	en	dat	de	daadwerkelijke	multiplier	van	mode	in	
Antwerpen	ten	opzichte	van	andere	economische	sectoren	(licht)	bovengemiddeld	zal	zijn.	
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Ten	slotte:	in	dit	onderzoek	is	voor	de	berekening	van	multiplier	voor	een	conservatieve	c.q.	zuivere	
methodologie	gekozen.	De	multiplier	is	puur	berekend	op	basis	van	de	input/output-matrix.	Daarmee	
kunnen	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	ook	enkel	worden	vergeleken	met	andere	analyses	waarbij	
een	 even	 conservatieve	 methodologie	 wordt	 toegepast.	 Dat	 is	 veelvuldig	 niet	 het	 geval	 –	 in	
onderzoeken	die	 tot	multipliers	 van	boven	de	2	 komen,	 zijn	 altijd	 indirecte	 effecten	meegerekend,	
waardoor	de	hardheid	van	de	uitkomsten	verminderd	wordt.		

In	dit	onderzoek	worden	de	indirecte	effecten	niet	meegenomen	door	een	‘handmatige’	aanpassing	
van	de	multiplier,	maar	wel	in	vorm	van	een	kwalitatieve	analyse	in	de	volgende	onderdelen	van	het	
rapport.	

	

3.8 Welke	andere	spillover	effecten	zijn	er?	

Met	behulp	van	de	multiplier	wordt	 in	kaart	gebracht	welke	effecten	een	verhoogde	vraag	naar	een	
productgroep	 in	 de	 bredere	 economie	 heeft.	 Daarbij	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 het	 feit	 dat	
productieketens	van	verschillende	sectoren	met	elkaar	 interageren.	Het	gaat	hierbij	om	een	macro-
economische	benadering.	

Daarnaast	 is	er	echter	sprake	van	andere	spillover	effecten	die	niet	met	behulp	van	de	multiplier	 in	
kaart	 kunnen	 worden	 gebracht.	 Niet	 alle	 effecten	 liggen	 namelijk	 in	 de	 productieketen.	 Enkele	
voorbeelden	voor	relevante	effecten:	

! Een	modestad	heeft	vaak	een	hippe,	creatieve	imago.	Dit	leidt	ertoe	dat	de	stad	ook	bedrijven	uit	
andere	 creatieve	 sectoren	 aantrekt,	 bijvoorbeeld	 grafische	 ontwerpbureaus	 of	
architectenbureaus.	

! Het	hippe,	creatieve	imago	zorgt	ervoor	dat	de	stad	aantrekkelijk	wordt	voor	jonge	mensen.	Dit	
bevordert	bijvoorbeeld	de	doorstroming	op	de	woningmarkt.	

! Eveneens	 kan	 het	 imago-effect	 ertoe	 leiden	 dat	 de	 stad	 aantrekkelijker	 wordt	 voor	 toeristen.	
Daarbij	is	er	enerzijds	een	meetbaar	effect	(toeristen	die	aangeven	specifiek	voor	mode	naar	de	
stad	te	reizen),	maar	er	is	anderzijds	ook	een	niet	meetbaar	effect:	er	zijn	mensen	die	de	stad	als	
creatief	en	hip	ervaren	en	daarom	willen	bezoeken,	zonder	zelf	een	verband	te	 leggen	met	het	
onderwerp	mode.	

Deze	effecten	zijn	moeilijk	meetbaar,	en	zeker	niet	met	enige	precisie.	De	causale	keten	(‘A	leidt	tot	
B’)	is	voor	de	genoemde	effecten	namelijk	niet	eenvoudig	te	definiëren.	Zo	trekt	de	positionering	van	
een	stad	als	modestad	weliswaar	bedrijven	uit	andere	creatieve	industrieën	aan,	maar	dat	geldt	ook	
andersom:	 de	 positionering	 van	 een	 stad	 als	 bijv.	 stad	 voor	 grafische	 vormgeving	 kan	 ook	
modebedrijven	aantrekken.	Antwerpen	heeft	weliswaar	expliciet	voor	één	positionering	(modestad)	
gekozen,	 zodat	 te	 verwachten	 is	 dat	 dit	 een	 effect	 heeft	 op	 andere	 sectoren,	 maar	 het	 kan	 niet	
uitgesloten	worden	dat	er	ook	een	omgekeerd	effect	bestaat.	

3.9 Conclusie	

Uit	 een	 samenstelling	 van	 drie	 voor	 de	 modesector	 relevante	 deelsectoren	 (ontwerp,	 productie,	
verkoop)	blijkt	 een	multiplier	 van	de	modesector	 van	 1,65.	Dat	betekent	dat	 een	 verhoging	 van	de	
vraag	naar	modeproducten	met	één	euro	tot	een	verhoging	van	de	algehele	economische	activiteit	
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met	 1,65	 euro	 leidt.	 De	 multiplier	 van	 de	 modesector	 is	 daarmee	 licht	 bovengemiddeld;	 alle	
economische	sectoren	in	België	gezamenlijk	hebben	een	gewogen	gemiddelde	multiplier	van	1,57.		

De	 spillover	 komt	 vooral	 in	 de	 zakelijke	 dienstverlening	 terecht,	 maar	 ook	 in	 de	 vastgoed-	 en	 de	
groothandelssector.	Niet	in	de	berekening	van	de	multiplier	meegenomen	zijn	indirecte	effecten.	Zo	
heeft	een	modestad	heeft	vaak	een	hippe,	creatieve	imago.	Dit	leidt	ertoe	dat	de	stad	ook	bedrijven	
uit	andere	creatieve	sectoren	aantrekt,	bijvoorbeeld	grafische	ontwerpbureaus	of	architectenbureaus.	
Dit	 imago	 zorgt	 er	 ook	 voor	 dat	 de	 stad	 aantrekkelijk	 wordt	 voor	 jonge	 mensen.	 Dit	 bevordert	
bijvoorbeeld	de	doorstroming	op	de	woningmarkt.	Eveneens	kan	het	imago-effect	ertoe	leiden	dat	de	
stad	aantrekkelijker	wordt	 voor	 toeristen.	Daarbij	 is	 er	 enerzijds	een	meetbaar	effect	 (toeristen	die	
aangeven	specifiek	voor	mode	naar	de	stad	te	 reizen),	maar	er	 is	anderzijds	ook	een	niet	meetbaar	
effect:	er	zijn	mensen	die	de	stad	als	creatief	en	hip	ervaren	en	daarom	willen	bezoeken,	zonder	zelf	
een	verband	te	leggen	met	het	onderwerp	mode.	

	

	

Hoofdstuk	 2	 en	 3	 brachten	 de	 impact	 van	 de	 modesector	 op	 de	 Antwerpse	 economie	 in	 beeld.	
Specifiek	 werd	 er	 gepeild	 naar	 de	 invloed	 op	 tewerkstelling,	 omzet	 en	 toegevoegde	waarde	 in	 de	
sector,	en	de	sectoren	die	van	de	modesector	afhankelijk	zijn.		

Heel	wat	effecten	zijn	 imago	gerelateerd	en	hebben	ook	effecten	 in	de	Antwerpse	economie.	Deze	
zijn	 evenwel	 niet	 vervat	 in	 de	 voorgaande	 berekeningen.	 Hierna	 wordt	 een	 verdere	 analyse	
uitgevoerd	van	enerzijds	de	pers	en	het	imago	dat	Antwerpen	effectief	heeft	op	internationaal	niveau	
en	de	impact	van	mode	op	het	toerisme.	
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4 De	impact	van	de	modesector	op	persaandacht	voor	
Antwerpen		

4.1 Centrale	vraag	en	methode	

Dit	 hoofdstuk	 behandelt	 de	 link	 tussen	 de	 modesector	 en	 persaandacht	 voor	 Antwerpen.	 We	
onderzoeken	in	welke	mate	en	hoe	deze	persaandacht	voor	Antwerpse	mode	afstraalt	op	de	stad	
Antwerpen.	 Tegelijkertijd	 beschrijven	 we	 wat	 het	 imago	 van	 Antwerpen	 als	 modestad	 in	 deze	
artikels	 precies	 inhoudt.	 Pers	 is	 een	 belangrijke	 vertolker	 van	 een	 bepaald	 imago,	 het	 heeft	 een	
opinievormende	functie	en	een	breed	bereik.	Bovendien	 is	een	persstudie	een	non-reactiemethode:	
de	artikels	werden	niet	geschreven	met	de	verwachting	geanalyseerd	te	worden	(Bryman	2008).	We	
analyseren	de	 inhoud	van	persartikels	 uit	 het	 jaar	 2013,	 dit	 zowel	 voor	 consistentie	met	de	andere	
deelopdrachten	binnen	deze	studie	als	voor	de	volledigheid	van	de	te	onderzoeken	archieven.		
	
Een	nadeel	van	een	persstudie	 is	echter	dat	men,	door	 taalkundige	beperkingen,	auteursrechtelijke	
restricties	 en	 de	 aard	 van	 archiefvormers,	 onmogelijk	 álle	 artikels	 over	 Antwerpse	 mode	 kan	
verzamelen.	Daarom	kozen	we	ervoor	om	gericht	alle	artikels	 te	verzamelen	uit	persarchieven	van	
vijf	 diverse	 Antwerpse	 organisaties:	 Flanders	 Fashion	 Institute	 (FFI),	 ModeMuseum	 (MoMu),	
Antwerpen	 Toerisme	 &	 Congres	 (ATC),	 Dries	 Van	 Noten	 en	 Essentiel.	 Deze	 vijf	 archieven	 worden	
gevormd	op	basis	van	heel	eigen	beweegredenen	(al	monitoren	ze	overwegend	de	activiteiten	van	de	
eigen	organisatie)	en	vaak	ook	verschillende	bronnen.	Deze	vijf	geven	geen	alomvattend,	maar	wel	
een	verscheiden	en	dus	genuanceerd	beeld	over	de	relatie	tussen	mode	en	Antwerpen	in	de	pers.		
	
We	 kozen	 Dries	 Van	 Noten	 als	 illustratie	 voor	 persaandacht	 voor	 onafhankelijke	 ontwerpers	 en	
Essentiel	 als	 voorbeeld	 in	 het	middensegment.	 Beide	 labels	 hebben	 een	 zeer	 succesvolle	 positie	 in	
hun	 segment	 en	 zijn	 onlosmakelijk	met	Antwerpen	 verbonden.	Zo	 voert	 Essentiel	 ‘Antwerp’	 in	 het	
onderschrift	van	z’n	logo	en	is	Dries	Van	Noten	lid	van	de	Antwerpse	Zes.	Het	archief	van	ATC	geeft	
een	 bredere	 beeldvorming	 over	 Antwerpen	 als	 toeristische	 trekpleister.	 Het	 FFI	 verzamelt	 artikels	
over	de	eigen	werking	en	over	 zakelijke	of	beleidsmatige	aspecten	van	de	modesector.	Het	archief	
van	het	ModeMuseum	verzamelt	voornamelijk,	maar	niet	uitsluitend,	artikels	over	de	eigen	werking,	
met	 in	 2013	 de	 tentoonstellingen	 ‘Happy	 Birthday	 Dear	 Academie.	 50	 Jaar	Modeafdeling’	 over	 de	
Koninklijke	Academie	voor	Schone	Kunsten	Antwerpen	(KASKA),	en	‘Couture	In	Kleur.	Zijde	&	Prints	
uit	het	Abrahamarchief’.	De	persverantwoordelijken	van	deze	bedrijven	en	 instellingen	stonden	ons	
te	woord	over	de	wijze	en	redenen	van	archiefvorming.	Verder	controleerden	we	in	Google	News6	of	
deze	vijf	archieven	een	volledig	beeld	geven	van	de	pers	in	2013	over	hun	organisatie	en	over	de	link	
tussen	Antwerpen	en	mode.	Deze	resultaten	zijn	relatief	gezien	de	betekenis	van	‘essentiel’,	‘fashion’,	
of	‘mode’	in	verschillende	talen	meer	kan	zijn	dan	respectievelijk	het	modemerk	of	mode	in	de	strikte	
zin.	 Google	 news	 is	 vooral	 een	 zoekrobot	 voor	 alle	 online	 beschikbare	 artikels,	 dit	 zijn	 nooit	 alle	
journalistieke	stukken	o.w.v	bv.	auteursrechtelijke	beperkingen,	talen	in	andere	schrifttekens.	
	

																																								 																																			 	
6		Voor	ATC	werd	geen	‘Google	News’-test	uitgevoerd,	gezien	de		communicatiestrategie	van	ATC	niet	tot	doel	heeft	om	pers	over	ATC	te	

laten	schrijven,	maar	wel	over	de	stad	Antwerpen.	Uit	het	archief	van	ATC	namen	we	bovendien	enkel	de	artikels	mee	die	ook	mode	

vermelden.	
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VERZAMELDE	
PERSDATABANK	

#	artikels	in	
onze	databank	

#	artikels	vermelding	
Antwerpen	

#	artikels	Google	News		
(‘gebruikte	zoekterm’)	

FFI	 107	 29	 97	(‘Flanders	Fashion	Institute’)	
10	(‘FFI		Antwerp’)	

MoMu	 274	 186	 74	(‘MoMu		Antwerp’)	
ATC	 202	 196	 	

Dries	Van	Noten	 928	 8	 11.300	(‘Dries	Van	Noten’)	
4.980	(‘Dries	Van	Noten		
Antwerp’)	

Essentiel	 656	 71	 47	(‘Essentiel	Antwerp’)	
Totaal	 2.167	 490	 4.020	(‘Antwerp	fashion’)	

3.760	(‘Antwerp*	mode’)	
Bron:	Eigen	berekening	op	basis	van	persarchieven	2013	FFI,	MoMu,	ATC,	Dries	Van	Noten,	Essentiel	en	Google	News	

	
De	‘Google	News’-test	leert	ons	inderdaad	dat	onze	databank	slechts	een	gedeeltelijk	beeld	oplevert	
van	de	pers	over	Antwerpse	mode,	we	vonden	bijvoorbeeld	tien	keer	meer	artikels	terug	over	Dries	
van	 Noten	 in	 Google	 News	 dan	 via	 het	 persarchief	 van	 de	 ontwerper.	 De	 resultaten	 van	 de	
kwantitatieve	 analyse	 geven	 dus	 maar	 een	 fractie	 weer	 van	 de	 totale	 impact	 van	 de	 pers	 over	
Antwerpse	mode.	Een	tweede	vaststelling	uit	het	overzicht	van	de	verzamelde	persdatabank	is	dat	
niet	ieder	artikel	over	(Antwerpse)	mode	de	stad	Antwerpen	vermeldt.	De	artikels	die	wel	de	link	
leggen	 tussen	mode	 en	 de	 stad	 zijn	 voornamelijk	 aankondigend,	 nieuws,	 achtergrond,	 reportages.	
Artikels	over	trends	doen	dit	zelden.		
	
We	 onderwierpen	 deze	 databank	 met	 2.155	 artikels7	 aan	 een	 kwantitatieve	 en	 kwalitatieve	
analyse.	Met	het	kwantitatieve	onderzoek	kunnen	we	inschattingen	maken	over	de	impact	van	pers	
over	 de	 Antwerpse	mode	 (hoeveelheid,	 geografische	 spreiding,	 reikwijdte	 en	mediawaarde)	 en	 de	
relatie	tot	de	stad.	Voor	een	diepgaande	analyse	van	het	imago	van	Antwerpse	mode	en	Antwerpen	
als	modestad	combineren	we	kwantitatieve	gegevens	met	een	kwalitatieve	analyse.	De	kwalitatieve	
analyse	is	gebaseerd	op	close	reading	van	een	toevalsteekproef	van	55	artikels8.	
	
	
4.2 Impact	van	pers	over	Antwerpse	mode	

We	beschrijven	de	 impact	van	pers	de	Antwerpse	mode	aan	de	hand	van	de	geografische	spreiding	
van	 de	 herkomst	 van	 bladen	 per	 artikel,	 het	 type	 blad	 en	 de	mediawaarde	 van	 de	 artikels	 in	 onze	
databank.	
	
De	geografische	spreiding	van	de	2.155	artikels	ziet	er	als	volgt	uit:	
	
	
	
	
	
	
																																								 																																			 	
7	12	artikels	vonden	we	in	meer	dan	1	archief	terug.	Zij	werden	slechts	een	keer	meegenomen	in	de	analyse.		
8	Uit	een	lijst	van	222	artikels	die	expliciet	Antwerpen	vermelden,	geschreven	zijn	in	het	Nederlands,	Duits,	Frans	of	Engels	en	ook	
voldoende	tekst	bevatten	(dus	geen	trendcollages,	wedstrijden,	streetstyle	collages,…),	kozen	we	telkens	het	vierde	artikel.	
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Geografische	spreiding	van	de	herkomst	van	de	persartikels.		

Bron:	Eigen	berekening	op	basis	van	persarchieven	2013	FFI,	MoMu,	ATC,	Dries	Van	Noten	en	Essentiel	

	
Het	hoeft	niet	te	verbazen	dat	onze	databank	voornamelijk	Belgische	artikels,	pers	uit	de	buurlanden	
en	de	 rest	van	Europa	 (inclusief	Turkije	en	Rusland)	bevat.	Dit	 valt	 te	verklaren	doordat	 ‘nabijheid’	
een	 belangrijke	 component	 van	 nieuwswaarde	 is	 (o.a.	 Chang,	 Shoemaker,	 &	 Brendlinger,	 1987;	
Galtung	 &	 Ruge,	 1965;	 Gans,	 1979;	 Harcup	 &	 O'neill,	 2001).	 Artikels	 uit	 België	 zijn	 voor	 71%	
Nederlandstalig.	Het	archief	van	ATC	is	het	meest	internationale	archief,	zij	verzamelen	geen	pers	uit	
België,	 Belgische	 artikels	 komen	 eveneens	 weinig	 voor	 in	 het	 archief	 van	 Dries	 Van	 Noten.	 Zuid-
Amerikaanse	 pers	 wordt	 ingevuld	 door	 Brazilië	 en	 Mexico,	 Aziatische	 pers	 komt	 voornamelijk	 uit	
China	(70	artikels),	Japan	(46	artikels)	en	India	(10	artikels).	68%	van	de	Aziatische	artikels	komen	uit	
het	 archief	 van	 Dries	 Van	 Noten,	 binnen	 het	 archief	 van	 Dries	 Van	 Noten	 komt	 drie	 vierde	 uit	
buurlanden	en	Europa.		
	
We	 analyseerden	 de	 2155	 artikels	 ook	 type	 pers.	 In	 volgorde	 van	 belangrijkheid,	 verschenen	 de	
meeste	 artikels	 in	vrouwenbladen	 (36%	 van	 de	 geanalyseerde	 artikels,	 bv.	 Flair	 België),	modepers	
(15%,	 bv.	 Vogue	Nederland,	 lifestyle	magazines	 (10%,	 bv.Weekend	Knack),	 kranten	 (9%	 bv.	 Gazet	
van	 Antwerpen),	 weekendbijlages	 (7%,	 bv.	 Sabato),	 mannenmagazines	 (5%,	 bv.	 GQ	 Frankrijk)	 en	
blogs	(3%,	bv.	Fashionata).	We	merken	hierbij	wel	op	dat	blogs	moeilijker	bij	te	houden	zijn	volgens	
de	archiefhouders.	Het	kleine	aandeel	van	blogs	 in	onze	databank	 is	allicht	schromelijk	onderschat,	
maar		in	hoofdzaak	te	wijten	aan	de	verzamelwijze	van	de	archiefhouders	en	is	minder	gelieerd	aan	de	
aandacht	die	blogs	schenken	aan	Antwerpse	mode.	De	toon	van	de	artikels	is	bovendien	quasi	altijd	
neutraal	 (90%	 van	 de	 artikels)	 of	 positief.	 Slechts	 in	 0,23%	 van	 de	 artikels	 (allen	 verschenen	 in	
kranten)	zijn	negatief	(en	handelen	bv.	over	moeilijke	bedrijfsvoering	bij	modebedrijven).	
	
Om	de	 impact	 van	pers	 te	 beschrijven,	wordt	 ook	 vaak	 een	mediawaarde	berekend.	We	meten	de	
mediawaarde	van	de	persarchieven	hier	op	twee	verschillende	manieren.	Enerzijds	berekenen	we	de	
geactualiseerde	advertentiewaarde	en	anderzijds	meten	we	het	potentieel	bereik	van	ieder	artikel.	
De	advertentiewaardes	geeft	de	prijs	weer	van	een	advertentie	 in	dezelfde	grootte	in	dat	specifieke	

32.44%	
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blad.	 Het	 potentieel	 bereik	 is	 een	 coëfficiënt	 van	 hoe	 vaak	 de	 bron	 (de	 krant,	 het	 blad,	 de	 blog)	
gemiddeld	 verkocht	wordt,	 vermenigvuldigd	met	 het	 gemiddeld	 aantal	 lezers	 per	 exemplaar.	Voor	
beide	waardes	per	artikel	baseerden	we	ons	ofwel	op	waarde	vermeld	op	de	clipping	van	het	artikel,	of	
op	 gegevens	 uit	 online	 mediakits	 voor	 adverteerders.	 Het	 cijfer	 van	 de	 advertentiewaarde	 werd	
nadien	 vertaald	 naar	 de	 actuele	 waarde	 in	 2015	 (op	 basis	 van	 inflatie,		
http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/europa/inflatie-europa.aspx).	 Voor	 niet	 alle	 artikels	 vonden	 we	
beide	mediawaardes	terug.	Nadien	telden	we	alle	gevonden	waardes	op.		
	
Deze	som	van	geactualiseerde	advertentiewaardes	werd	berekend	aan	de	hand	van	de	gegevens	van	
1.752	 artikels	 uit	 de	 vijf	 archieven	 en	 bedraagt	 net	 geen	 42	miljoen	 €.	 Het	 archief	 van	Dries	 Van	
Noten	 werd	 gewaardeerd	 op	 meer	 dan	 de	 helft	 van	 deze	 som	 nl.	 €	 24	 miljoen;	 het	 archief	 van	
Essentiel	 heeft	 een	 advertentiewaarde	 van	 bijna	 €10	 miljoen.	 De	 merken	 bereiken	 dus	 een	 veel	
hogere	mediawaarde	 door	 persaandacht	 dan	 de	 instellingen.	Dit	 hoeft	 niet	 te	 verbazen,	 gezien	 de	
merken	een	veel	grotere	afzetmarkt	hebben	dan	het	doelpubliek	van	het	ModeMuseum	of	het	FFI.	
Een	gelijkaardig	fenomeen	zien	we	bij	het	potentieel	bereik.	De	som	van	het	potentiële	bereik	van	
1.086	artikels	uit	onze	databank	bedraagt	922	miljoen	potentiële	leesbeurten.	Bijna	de	helft	hiervan	
(443	miljoen)	wordt	gerealiseerd	door	artikels	uit	het	archief	van	Dries	van	Noten	en	meer	dan	1/3de	
(388	miljoen)	door	Essentiel9.	Voor	het	potentieel	bereik	 is	het	belangrijk	om	 in	het	achterhoofd	 te	
houden,	dat	dit	niet	het	aantal	potentiële	lezers,	maar	het	potentieel	aantal	keer	gelezen	bevat:	van	
vele	 bronnen	 (bv.	 Belgische	 pers)	 overlappen	 de	 lezerspublieken.	 Deze	 mediawaardecijfers	
illustreren	 hoe	 de	modemerken	 een	 grote	 katalysator	 kunnen	 zijn	 in	 persimpact	 voor	 de	 stad	
Antwerpen.	Hieraan	is	uiteraard	de	voorwaarde	gekoppeld	dat	de	link	met	de	stad	ook	in	de	artikels	
uitgedragen	wordt,	wat	voorlopig	niet	altijd	gebeurt.		
	
Voor	 de	 interpretatie	 van	 deze	 mediawaarde	 dient	 rekening	 gehouden	 te	 worden	 met	 de	
onvolledigheid	 van	 de	 archieven.	 Bovendien	 hebben	 we	 niet	 van	 alle	 artikels	 de	 tarieven	 kunnen	
terugvinden	 en	 hebben	 we	 archieven	 van	 slechts	 vijf	 Antwerpse	 spelers	 (3	 instituten	 en	 2	 labels)	
geanalyseerd.	 De	 totale	 Antwerpse	 modesector,	 met	 een	 veelvoud	 aan	 ontwerpers,	 merken	 en	
actoren,	 genereert	 ongetwijfeld	 ook	 een	 veelvoud	 aan	 de	 hier	 berekende	 mediawaarde.	 De	
zoekterm	‘Raf	Simons’	leverde	voor	het	jaar	2013	bijvoorbeeld	8.940	hits	op	in	Google	News,	pers	die	
de	Antwerpse	ontwerper	grotendeels	genereerde	door	zijn	aanstelling	als	artistiek	directeur	bij	Dior.	
De	cijfers	van	de	vijf	archieven	kunnen	echter	niet	geëxtrapoleerd	worden	naar	de	hele	sector	of	naar	
andere	ontwerpers.	Ook	zijn	advertentiewaardes	steeds	‘fictieve’	waardes,	die	erg	afhankelijk	zijn	van	
de	berekeningsmethode.	Wij	hanteren	een	conservatieve	werkwijze,	maar	een	studie	in	opdracht	van	
ATC	op	basis	van	dezelfde	artikels,	leverde	voor	Antwerpen	Modestad	een	advertentie-equivalent	op	
van	 	 ongeveer	 €	 500	 miljoen.	 (Virtual	 Communication	 Agency	 2015)	 Dit	 verschil	 kan	 enerzijds	
verklaard	worden	door	het	grote	aandeel	van	advertentiewaarde	van	China	 in	de	cijfers	van	Virtual	
Communication	 Agency.	 Er	 komen	 veel	 artikels	 uit	 China	 en	 deze	 hebben	 een	 groot	 bereik,	 dus	
grotere	advertentiewaarde.	In	onze	berekening	hebben	we	uit	het	ATC-archief	enkel	Chinese	artikels	
meegenomen	 die	 we	 in	 het	 Engels	 konden	 vertalen	 en	 waarvan	 we	 dus	 zeker	 zijn	 dat	 ze	 over	
Antwerpse	mode	 handelen.	 Anderzijds	 werkt	 de	 waarderingsmethode	 van	 Virtual	 Communication	

																																								 																																			 	
9	Hierbij	 dient	 gezegd	dat	 beide	 archieven	de	grootste	 leveranciers	 van	 artikels	 zijn	 (resp.	 982	 en	656	 artikels	 op	 een	
totaal	van	2.155	artikels)	
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Agency	met	verschillende	coëfficiënten	(locatie,	positieve	toon,	inhoud,…)	waardoor	de	mediawaarde	
stijgt	(Virtual	Communication	Agency,	persoonlijke	communicatie,	12	juni	2015).		
	
	
4.3 Hoe	wordt	over	Antwerpse	mode	geschreven?	

het	 tweede	 luik	 van	 deze	 persstudie	 behandelt	 een	 analyse	 van	 het	 imago	 van	 Antwerpen	 als	
modestad	 zoals	 het	 in	 de	 persartikels	 verschijnt.	 Om	 het	 imago	 van	 een	 geografische	 plek	 (stad,	
regio,	land,…)	te	versterken	zijn	er	drie	componenten	cruciaal.	Een	eerste	groep	componenten	gaat	
over	het	algemene	beeld	van	die	plek	(bv.	country	image).	Een	tweede	groep	zijn	de	producten	die	
spontaan	gelieerd	worden	aan	de	stad	(bv.	country	products),	zoals	mode	aan	Antwerpen.	De	laatste	
groep	componenten,	nl.	de	 imagokenmerken	van	deze	producten,	moeten	echter	 in	 lijn	zijn	met	
het	imago	van	de	plek,	om	wederzijds	versterkend	te	zijn	(Roth	&	Diamantopoulos	2009).	Vertaald	
naar	 onze	 casus:	 het	 imago	 van	 Antwerpse	mode	 kan	 enkel	 het	 imago	 van	 Antwerpen	 versterken	
wanneer	ze	gelijkaardige	kenmerken	hebben	en	vice	versa.	
	

	
Mode	 is	 een	erg	 ruim	begrip.	Zoals	we	ook	 in	hoofdstuk	2	 zagen,	 zijn	er	 vele	 types	modebedrijven	
gevestigd	 in	 Antwerpen,	 waarbij	 de	 kledingketens	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 overtroeven	 in	
bedrijfseconomisch	gewicht.	Antwerpse	mode	zou	dus	over	dit	hele	spectrum	binnen	de	modesector	
kunnen	handelen.	Maar	even	goed	kan	het	begrip	verruimd	worden	buiten	de	waardeketen	van	het	
verhandelbaar	product	mode.	Allereerst	bestuderen	we	waarover	 journalisten	schrijven	wanneer	ze	
het	hebben	over	Antwerpse	mode.	We	onderzoeken	de	dominante	deelaspecten	van	het	complexe	
begrip	‘mode’	enerzijds	kwantitatief.	De	kwalitatieve	analyse	brengt	hieraan	nuance	en	verdieping.	In	
een	 tweede	 fase	 bestuderen	 we	 via	 de	 kwalitatieve	 persanalyse	 hoe	 er	 over	 Antwerpse	 mode	 en	
Antwerpen	 gesproken	 wordt.	 Hierbij	 kijken	 we	 of	 deze	 imagokenmerken	 van	 Antwerpse	 mode	
overeenstemmen	met	het	(gewenste)	imago	van	Antwerpen.	
	
4.3.1 Waarover	schrijft	de	pers	als	ze	spreken	over	Antwerpse	mode?	

In	een	eerste	deel	van	de	analyse,	kijken	we	naar	de	componenten	die	terugkomen	wanneer	de	pers	
schrijft	 over	Antwerpse	mode.	Uit	de	kwalitatieve	analyse	komen	verschillende	thema’s	 naar	 voor,	
waarom	 Antwerpen	 als	 modestad	 beschouwd	 kan	 worden.	 Belangrijke	 elementen	 hierin	 zijn	 het	
ontstaan	en	ontwikkeling	van	Antwerpen	als	modestad		met	de	Antwerpse	Zes.	Zelfs	oude	projecten	
als	Mode	Landed/	Geland	uit	2001	worden	af	en	toe	nog	aangehaald.	Maar	vooral	de	integratie	van	de	
modesector	 doorheen	 het	 centrum,	 de	winkelstad	 en	modeadressen	 als	 het	ModeMuseum	en	 de	

Imago-	
kenmerken	
Antwerpen		

Gelinkt	
product:	
mode	

Imago-
kenmerken	

mode	



	 	 	

	 31	/	82	
	

	

 

Modeafdeling	 van	 de	 Koninklijke	 Academie	 voor	 Schone	 Kunsten	met	 zijn	 alumni	 zijn	 prominent	
aanwezig	 in	de	persartikels	over	Antwerpse	mode.	 In	de	kwantitatieve	analyse	meten	we	de	vaakst	
voorkomende	onderwerpen.	Deze		werden	berekend	op	basis	van	de	artikels	die	Antwerpen	expliciet	
vermelden	 (n=482).	 Het	 analysejaar	 (2013)	 was	 het	 jaar	 van	 de	 verjaardag	 van	 de	 Koninklijke	
Academie	voor	Schone	Kunsten	 (KASKA)	en	de	Modeafdeling.	Deze	verjaardag	 is	dan	ook	meest	
voorkomende	thema10.		
	

	
	

Onderwerpen	in	de	artikels	die	Antwerpen	expliciet	vermelden11	
Bron:	Eigen	berekening	op	basis	van	persarchieven	2013	FFI,	MoMu,	ATC,	Dries	Van	Noten	en	Essentiel	

	

																																								 																																			 	
10	Het	ModeMuseum	verzamelde	deze	artikels	ook	grotendeels	bewust,	gezien	ze	dat	jaar	ook	een	grote	tentoonstelling	

aan	het	thema	wijdde.	
11	Het	thema	‘Antwerpen’	omvat	enkel	de	artikels	die	over	Antwerpen	algemeen	(bv.	toeristische	trekpleisters)	gaan.	De	
artikels	over	Antwerpen	als	modestad	of	over	winkelen	in	Antwerpen	kregen	een	apart	thema	toegewezen.	Wel	wordt	in	
alle	 artikels	melding	 gemaakt	 van	 Antwerpen	 als	mode-	 of	 shoppingstad	 en/of	mode	 gerelateerde	 instellingen	 en/of	
mode	uit	Antwerpen.	‘Trends’	zijn	trendcollages,	editorials	of	artikels	over	opkomende	trends.	‘Couture	in	Kleur.	Zijde	&	
prints	uit	het	Abrahamarchief’	was	een	tentoonstelling	in	het	ModeMuseum.	‘Essentiel’	gaat	over	het	merk.	Artikels	over	
‘België	 reizen’	 zijn	 artikels	 waarin	 België	 in	 zijn	 geheel	 of	 verschillende	 plaatsen	 in	 België	 worden	 beschreven	 of	
gepromoot	 om	 te	 reizen,	 net	 als	 artikels	 onder	 de	 noemer	 ‘Vlaanderen’	 gaan	 over	 Vlaanderen	 in	 zijn	 geheel	 of	
verschillende	plaatsen	in	Vlaanderen.	Antwerp	Icons	was	een	open	air	expo	waarbij	op	verschillende	plaatsen	in	de	stad	
scheepscontainers	 kwamen	 te	 staan	 met	 iconische	 beelden	 van	 gerenommeerde	 Antwerpse	 modeontwerpers.	
ModeMuseum	 locatie	 gaat	 over	 de	 mogelijke	 verhuis	 uit	 de	 ModeNatie.	 ‘A.F.	 Vandevorst	 laarzen’	 handelt	 over	 het	
duurste	paar	diamanten	laarzen,	die	in	2013	werden	voorgesteld.	‘Docu:	stroom	van	talent’	is	een	documentaire	over	het	
KASKA.	‘Openingsfeest	Nationalestraat’	gaat	over	de	festiviteiten	na	de	werken	aan	de	Nationalestraat.		
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We	hebben	naast	bovenstaande	grafiek,	ook	het	aantal	onderwerpen	uit	de	buitenlandse	pers	apart	
geanalyseerd.	Dan	behouden	we	een	gelijkaardige	verdeling	over	de	onderwerpen.	Al	valt	Antwerp	
Icons	in	de	buitenlandse	pers	buiten	de	top	15.	Als	we	deze	tabellen	van	nader	bij	bekijken	kunnen	we	
volgende	vaststellingen	doen:	

• We	 merken	 een	 gezonde	 mix	 tussen	 permanente	 aantrekkingsfactoren	 (Antwerpen,	
Antwerpen	 modestad,…)	 en	 evenementen	 die	 veel	 promotie	 genereren	 (Verjaardag,	
Couture	 in	 Kleur,…).	 Deze	 mix	 is	 zowel	 in	 het	 totale	 archief	 als	 het	 buitenlandse	 archief	
merkbaar.	

• De	evenementen	worden	in	het	buitenland	voornamelijk	opgepikt	door	modepers	en	niet	
door	kranten	zoals	in	België	wel	meer	het	geval	is.	Mogelijks	komt	dit	doordat	persberichten	
over	mode-evenementen	 eerder	 naar	modepers	 wordt	 gestuurd	 en	 dat	 kranten	 in	 België	
sneller	over	dergelijke	zaken	zullen	schrijven	door	de	nabijheidsfactor,	wat	de	nieuwswaarde	
verhoogt	(cf.	supra).	

• De	 onderwerpen	 van	 de	 artikels	 met	 een	 uitgesproken	 positieve	 toon	 (cf.	 supra	 4.2.)	
handelen	over	de	Verjaardag	van	de	Academie	 (22%	van	de	positieve	artikels),	 	Essentiel	
(12%),	Antwerpen	als	stad	(10%)	en	trends	(9%).	

	
In	 de	 totale	 databank,	 keken	 we	 ook	 naar	 het	 aantal	 vermeldingen	 van	 commerciële	 actoren,	
merken,	 designers	 en	winkels.	 In	 onderstaande	 grafiek	 hebben	we	 twee	 berekeningen	 voor	Dries	
Van	 Noten	 en	 Essentiel:	 de	 rode	 balkjes	 zijn	 de	 vermeldingen	 in	 alle	 vijf	 de	 persarchieven	 (dus	
inclusief	 hun	 eigen	 archief),	 de	 blauwe	 balkjes	 zijn	 vermeldingen	 in	 de	 archieven	 van	 de	 andere	
archiefhouders.	 Essentiel	 zou	 uit	 de	 top	 30	 verdwijnen	 als	 alleen	 de	 vermeldingen	 in	 de	 andere	
archieven	geteld	worden.	
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Top	30	vermelde	merken,	designers	en	winkels		

Bron:	Eigen	berekening	op	basis	van	persarchieven	2013	FFI,	MoMu,	ATC,	Dries	Van	Noten	en	Essentiel	

	
Als	we	bovenstaande	grafiek	nader	bekijken	merken	we	volgende	tendensen	

• De	 top	 30	 (+	 Essentiel)	 bestaat	 bijna	 volledig	 uit	onafhankelijke	 ontwerpers.	 Slechts	 drie	
middensegmenters	en	een	kledingketen	worden	vermeld.	Als	we	de	top	30	enkel	baseren	op	
buitenlandse	 pers,	 verdwijnen	 deze	middensegmenters	 en	 kledingketens	 uit	 de	 top	 30	 en	
wordt	hun	plaats	ingenomen	door	winkels	uit	het	duurste	segment.		

• De	Antwerpse	Zes	spelen	een	zeer	belangrijke	rol.	 In	bovenstaande	grafiek	zijn	de	namen	
van	 de	 ontwerpers	 (Dries	 Van	 Noten,	 Ann	 Demeulemeester,	 Walter	 Van	 Beirendonck,	
Marina	 Yee,	 Dirk	 Van	 Saene	 en	 Dirk	 Bikkembergs)	 niet	 apart	 geturfd	 wanneer	 hun	
groepsnaam	werd	geteld,	om	dubbeltelling	 te	vermijden.	Het	populaire	beeld	dat	er	enkel	
over	 de	 Antwerpse	 Zes	 wordt	 geschreven	 moet	 dus	 genuanceerd	 worden.	 Ook	 andere	
ontwerpers,	 zoals	 Martin	 Margiela,	 A.F.	 Vandevorst	 of	 Raf	 Simons12	 genereren	 heel	 wat	
pers.	Meer	 zelfs,	 twee	 leden	 van	 de	Antwerpse	 zes,	Walter	 Van	Beirendonck	 en	Dirk	 Van	
Saene,	worden	vaak	vermeld	in	een	andere	hoedanigheid	dan	als	ontwerper	van	een	eigen	
label:	Walter	 als	 hoofd	 van	 de	Modeafdeling	 van	KASKA	 en	Dirk	 als	 curator	 van	Antwerp	
Icons.	 Zij	 zijn	 dus	 eerder	 ‘woordvoerder’	 over	 de	 Antwerpse	mode’,	 dan	 ontwerper.	 Met	
deze	 bemerking,	 kunnen	we	 zelfs	 concluderen	 dat	 ook	 de	opvolging	 voor	 de	Antwerpse	
Zes	 in	persaandacht	gegarandeerd	 is.	Deze	opvolgers	genereren	ook	heel	wat	pers,	mits	

																																								 																																			 	
12	De	aanstelling	van	de	Antwerpse	ontwerper	Raf	Simons	als	creatief	directeur	bij	Dior	werd	niet	gecapteerd	in	deze	

persarchieven.	De	52	artikels	met	vermelding	Raf	Simons	handelen,	spreken	vooral	over	zijn	eigen	label.	(cf.	supra).		
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een	 actieve	 ontwerppraktijk	 of	 mits	 een	 actief	 label	 met	 de	 naam	 van	 de	 oprichter-
ontwerper.	

• Niet	alle	vermelde	ontwerpers	zijn	gevestigd	in	Antwerpen	of	hebben	hun	hoofdkwartier	
in	Antwerpen.	Vaak	gaat	het	om	mensen	die	studeerden	aan	de	Modeafdeling	van	KASKA,	
zoals	 Peter	 Pilotto	 of	 Minju	 Kim.	 In	 communicatie	 over	 hen,	 komen	 echter	 regelmatig	
referenties	aan	Antwerpen	terug.	Zij	worden	dus	toch	met	Antwerpen	geassocieerd.	Uit	de	
kwalitatieve	analyse	leren	we	dat	de	alumni	belangrijk	zijn	omdat	ze	zorgen	voor	een	hoge	
concentratie	ontwerpers	en	internationaal	talent.	In	de	pers	wordt	er	vaak	verwezen	naar	de	
hoeveelheid	en	kwaliteit	van	alumni	 in	termen	als	 ‘verbazingwekkend	veel’,	 ‘broeihaard’,	
‘baanbrekend’	en	‘toptalent’.	

• Ra	 is	 de	 eerste	 multimerkenwinkel	 die	 voorkomt,	 ondanks	 het	 succes	 in	 de	 pers	 is	 deze	
conceptstore	ondertussen	gesloten.	Boetiek	Graanmarkt	13	wordt	ook	vermeld	in	de	top	30.	

Als	we	de	vermeldingen	per	 segment	 (indeling	cf.	hoofdstuk	2)	 tellen,	wordt	de	dominantie	van	de	
onafhankelijke	ontwerpers	in	de	pers	nog	duidelijker:		

	
Merkvermelding	per	segment	–	buitenlandse	pers	

Bron:	Eigen	berekening	op	basis	van	persarchieven		2013	FFI,	MoMu,	ATC,	Dries	Van	Noten	en	Essentiel	

	
Naast	 de	 echte	 onderwerpen	 uit	 de	 artikels	 met	 Antwerpen	 modestad	 en	 de	 vermelde	 merken,	
ontwerpers	en	winkels,	kijken	we	ook	naar	welke	 instanties	vermeld	worden	 in	de	artikels	van	onze	
persdatabank.	Onderstaande	grafiek	geeft	een	overzicht	van	de	meest	vermelde	instanties.	De	rode	
blokken	geven	het	aantal	vermeldingen	van	FFI	en	MoMu	in	alle	archieven,	inclusief	het	eigen	archief.	
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Vermelde	instanties	in	het	totale	persarchief	

Bron:	Eigen	berekening	op	basis	van	persarchieven	2013	FFI,	MoMu,	ATC,	Dries	Van	Noten	en	Essentiel	

	
Bovenstaande	grafiek	illustreert	samen	met	de	kwalitatieve	analyse	het	belang	van	de	Modeafdeling	
van	KASKA	en	het	ModeMuseum.	De	Modeafdeling	van	KASKA	wordt	zowel	in	totale	persdatabank	
als	in	de	buitenlandse	pers	(n=1..855)	het	vaakst	vermeld.	In	de	analyse	van	de	buitenlandse	pers	prijkt	
MoMu	 op	 de	 tweede	 plaats.	 Wanneer	 we	 de	 analyse	 beperken	 tot	 de	 artikels	 die	 Antwerpen	
vermelden	(n=	482),	zien	we	dat	52%	van	deze	artikels	ook	over	het	MoMu	spreekt	en	42%	ook	over	
de	Modeafdeling	van	het	KASKA.		
	
De	 verjaardag	 van	 het	 KASKA	 is	 erg	 bepalend	 in	 bovenstaande	 grafiek.	 Het	 evenement	 ‘Happy	
Birthday	 Dear	 Academy’	 (HBDA)	 was	 een	 evenement	 waarbij	 vele	 organisaties	 betrokken	 waren:	
bijvoorbeeld	ook	het	MAS	had	hierover	een	tentoonstelling.	Artikels	die	de	Modeafdeling	vermelden,	
spreken	in	66%	van	de	gevallen	over	de	verjaardag,	bij	het	KASKA	ligt	dit	percentage	op	75%.	Voor	
het	MAS,	geldt	dit	voor	68%	van	de	artikels	bij	het	MoMu	over	29%	van	de	artikels.	De	aanwezigheid	
van	Antwerpen	Open	in	bovenstaande	grafiek	valt	volledig	te	verklaren	door	HBDA.		
	
De	 kwalitatieve	 analyse	 geeft	 meer	 nuance	 aan	 de	 dominantie	 van	 HBDA.	 De	 bijdrage	 van	 de	
Modeafdeling	aan	Antwerpen	modestad	zit	hem	vooral	in	de	link	met	zijn	beroemde	alumni	en	hun	
actieve	 carrières.	 Af	 en	 toe	 worden	 de	 activiteiten	 van	 de	 Modeafdeling,	 nl.	 de	 opleiding	 zelf,	
besproken.	Ook	in	de	pers	over	het	Modemuseum	gaat	het	over	meer	dan	de	tentoonstelling	HBDA.	
De	artikels	waarin	het	ModeMuseum	niet	enkel	gelinkt	wordt	aan	HBDA,	gaan	over	Antwerpen	(28%)	
of	Antwerpen	Modestad	 (18%).	Het	belang	 van	het	Modemuseum	wordt	 in	 verschillende	gradaties	
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beschreven,	alsook	enkele	artikels	dat	Antwerpen	als	modestad	uiteraard	een	modemuseum	heeft.	
Een	ander	artikel	noemt	het	MoMu	het	epicentrum	van	de	modescène.	En	nog	een	andere	bijdrage	
prijst	het	Momu	als	de	hotspot	voor	wie	een	echt	beeld	wil	van	de	liefde	of	bezieling	(‘dedication’)	van	
Antwerpse	mode.	
	
Ook	shopping	komt	in	bovenstaande	grafiek	terug,	met	de	Meir	als	vaakst	vernoemde	straat.	Dit	lijkt	
contradictorisch	aan	de	focus	op	onafhankelijke	ontwerpers	in	de	pers.	Op	de	Meir	zijn	namelijk	alle	
modezaken	kledingketens	(m.u.v.	Princess).	De	kwalitatieve	analyse	brengt	meer	inzicht.	Deze	toont	
het	 belang	 van	 de	 Meir	 als	monumentale,	 toeristische	 trekpleister.	 Bovendien	 wordt	 de	 Meir	 als	
shoppinggebied	 vaak	 tegelijkertijd	 met	 andere	 straten	 en	 winkels	 vernoemd.	 De	 Meir	 is	 de	
‘geplaveide	 weg’	 (dixit	 één	 journalist),	 en	 in	 verschillende	 artikels	 wordt	 aangeraden	 om	 de	
achterstraatjes	 te	 bezoeken	 rond	 de	 Meir	 en	 de	 Nationalestraat	 voor	 de	 bijzondere	 winkels	 en/of	
designers.	Zoals	we	ook	bij	de	grafiek	met	merken	en	winkels	zagen,	worden	vooral	boetieks	uit	het	
onafhankelijke	 segment	 expliciet	 vermeld.	 (cf.	 supra).	 Bijzonder	 aan	 het	 DNA	 van	 Antwerpen	 als	
shoppingstad	 is	 dat	 Antwerpen	 een	 zeer	 geconcentreerd	 én	 gevarieerd	 winkelgebied	 heeft:	
luxeboetieks	 liggen	 op	 een	 boogscheut	 van	 ketens,	 multimerkenwinkels	 zijn	 even	 veelvuldig	
aanwezig	als	monobrandstores.	Of	zoals	een	deelnemer	aan	de	klankbordmeeting	het	verwoordde:	
‘alle	 belangrijke	 labels	 zijn	 op	 loopafstand	 in	 Antwerpen	 te	 vinden’	 (Klankbordmeeting	 en	 Duval	
Guillaume	Modem,	2015).		
	
Samengevat	
Bovenstaande	persanalyse	toont	aan	dat	Antwerpen	als	modestad	een	heel	erg	breed	amalgaan	aan	
elementen	 of	 ‘producten’	 heeft:	 naast	 permanente	 aantrekkingsfactoren,	 het	 ModeMuseum,	 het	
diverse	winkelgebied,…	zijn	er	ook	heel	wat	evenementen	als	publiekstrekkers.	Een	belangrijke	rode	
draad	 blijven	 echter	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers:	 de	 labels,	 de	 creatievelingen	 en	 bijzondere	
boetieks	 in	 dit	 segment.	 De	 Antwerpse	 Zes	 staan	 hierbij	 centraal,	 maar	 opvolging	 staat	 klaar	 én	
wordt	opgepikt	in	de	pers.	Berichtgeving	over	Antwerpen	Modestad	gaat	verder	dan	de	economische	
waardeketen,	het	betrekt	:	het	hele	ecosysteem	rond	de	ontwerpersscène,	met	een	pivotale	rol	voor	
de	 Modeafdeling	 van	 KASKA	 en	 het	 ModeMuseum.	 In	 se	 zijn	 de	 boetieks	 met	 onafhankelijke	
ontwerpers	 en	 de	 Modeafdeling	 geen	 ‘publieke	 attracties’:	 ze	 zetten	 hun	 deuren	 open	 voor	 een	
beperkt	 clientèle	 of	 studenten.	 Niettemin	 krijgen	 ze	 via	 de	 pers	 veel	 aandacht	 bij	 een	 enorm	
potentieel	 publiek	 (cf.	 4.2.	 mediawaarde).	 Bovendien	 democratiseren	 het	 ModeMuseum	 of	 de	
evenementen	 het	 erfgoed	 en	 de	 vibe	 van	 deze	 onafhankelijke	 ontwerpersscène.	 Dat	 geheel	 van	
‘productelementen’	 om	 het	 imago	 als	 modestad	 te	 bevestigen	 zien	 we	 ook	 bij	 de	 grote	
modesteden.	 Zo	 identificeerden	 Jansson	 en	 Power	 (2010)	 vier	 belangrijke	 kanalen	 die	 Milaan	 als	
modestad	 bevestigen:	 promotionele	 events,	 woordvoerders,	 mecenassen,	 flagshipstores	 en	
showrooms,	en	winkelwijken.	Antwerpen	heeft	een	ander	mode-DNA	dan	Milaan,	maar	het	mode-
imago	wordt	ook	via	dergelijke	kanalen	bestendigd	in	de	pers.	
	

4.3.2 Hoe	versterkt	het	imago	van	Antwerpse	mode,	het	imago	van	de	stad	(en	vice	versa)	

Zoals	in	de	inleiding	van	deze	paragraaf	gesteld,	kunnen	producten	versterkend	werken	op	het	imago	
van	 een	 stad,	 wanneer	 deze	 producten	 geassocieerd	 worden	 met	 een	 stad	 én	 wanneer	 de	
imagokenmerken	 van	 deze	 producten	 in	 lijn	 liggen	 met	 het	 imago	 van	 de	 stad.	 In	 de	 nieuwe	
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campagne	 ‘Atypisch	Antwerpen’	 (gebaseerd	op	uitgebreid	publieksonderzoek)	 zijn	de	belangrijkste	
emotionele	 componenten	 van	 de	 stad:	 open,	 creatief,	 toegankelijk,	 comfortabel,	 trendsetter,	
divers,	 inspirerend,	 dynamisch,	 competent,	 veilig,	 leergierig,	 innovatief	 en	 betrouwbaar.	 Deze	
emotionele	 componenten	 gaan	 over	 een	 breder	 imago	 van	 de	 stad	 dat	 ruimer	 is	 dan	 enkel	 een	
modestad	(Duval	Guillaume	2015,	TNS	Dimarso	2015).	
	
Als	 we	 via	 kwalitatieve	 persanalyse	 de	 verschillende	 imagokenmerken	 van	Antwerpen	 modestad	
nader	bestuderen,	merken	we	vooral	adjectieven	of	beschrijvingen	die	gelinkt	zijn	met	de	emotionele	
componenten	 ‘creatief’,	 ‘trendsetter’,	 ‘inspirerend’,	 ‘dynamisch’,	 ‘innovatief’	 en	 ‘betrouwbaar’.	
Opvallend	is	dat	we	deze	imagokenmerken	bij	wel	degelijk	alle	productelementen	terugvinden:	

• De	Antwerpse	onafhankelijke	ontwerpers	werden	meermaals	omschreven	als	creatief	en		
kwaliteitsvol	(vakmanschap,	meesterlijk,	…).	Ook	staat	hun	reputatie	 in	de	schijnwerpers:	
termen	als	‘succes’,	‘high-end’,	‘internationaal’	of	‘befaamd’	komen	terug.	Het	imago	van	de	
Antwerpse	 stijl	 krijgt	 adjectieven	 als	 ‘rebels’	 (anarchistisch,	 provocerend,	 extreem,…),	
‘avant-garde’	 (onconventioneel,	 innovatief,	 gedurfd,	 eigenzinnig),	 ‘uniek’	 (origineel,	
exceptioneel,	 exclusief,…)	 en	 ‘tijdloos’	 (elegant,	 draagbaar).	 Een	 journalist	 legt	 bij	 het	
bespreken	van	de	stijl	waar	minder	nadruk	wordt	gelegd	op	aansluitende	vormen	

• De	 componenten	 creativiteit	 en	 reputatie	 staan	 ook	 centraal	 in	 de	 artikels	 over	 de	
Modeafdeling	van	KASKA:	ze	 is	 ‘prestigieus’,	 ‘opent	deuren’,	 ‘behoort	bij	de	beste	van	de	
wereld’,….	Alle	mogelijke	synoniemen	van	 ‘gerenommeerd’	komen	terug.	De	school	wordt	
beschreven	 als	 ‘eclectisch’,	 ‘mythisch’,	 ‘experimenteel’,	 ‘avant-garde’	 en	 ‘definiërend	 in	
Belgisch	design’.	Als	het	curriculum	van	de	opleiding	besproken	wordt	komen	‘creativiteit’,	
‘zelfplooiing’,	 ‘individualiteit’	 en	 ‘technische	 expertise’	 terug.	Maar	 de	 school	 gooit	 vooral	
hoge	 ogen	 door	 z’n	 alumni:	 het	 geldt	 als	 een	 broeihaard	 voor	 talent.	 En	 om	 dit	 te	
beschrijven	 is	 voor	 sommige	 journalisten	 geen	 superlatief	 te	 groot:	 ‘starburst’,	 ‘stellair’,	
‘sterren’,	 ‘visionair’,…	De	eindejaarsshow	 is	 ‘onvergelijkbaar’,	 ‘overdonderend’,	 ‘wonderlijk’	
of	‘kleurrijk’.	

• Verschillende	 evenementen	 (cf.	 supra:	 Happy	 Birthday	 Dear	 Academy,	 Antwerp	 Icons,	
Openingsfeest	Nationalestraat,	maar	ook	Fashion	Talks,	Antwerp	Film	Festival	Fashion/Off	
ASVOFF	 en	 een	 samenwerking	 tussen	 het	 MoMu	 en	 Bulo)	 worden	 beschreven	 als	
‘indrukwekkend’,	 ‘verrassend’,	 ‘avant-garde’,	 ‘bijzonder’,	 ‘glorieus’,	 ‘groots’,	 ‘origineel’,	
‘opvallend’,	 ‘spektakel’.	 Naast	 de	 adjectieven	 over	 de	 tentoonstellingen	 en	 evenementen	
van	 het	ModeMuseum	 noteerden	 we	 ook	 de	 kenmerken	 ‘grensverleggend’,	 ‘interessant’,	
‘fantastisch’	en	‘behoort	tot	de	allerbeste	ter	wereld’.	

• Bij	shopping	komen	de	concentratie	aan	gevarieerde	adresjes	aanbod,	met	een	nadruk	op	
de	kleine	of	bijzondere	boetieks	en	de	onafhankelijke	modescène.	

De	kwalitatieve	persanalyse	toont	dus	enerzijds	dat	alle	productelementen	van	het	‘Antwerpse	mode’	
(onafhankelijke	ontwerpers,	evenementen,	permanente	aantrekkingsfactoren	en	de	winkelbuurt)	erg	
consistente	 imagokenmerken	 hebben.	 Ze	 zijn	 allen	 avant-garde,	 grensverleggend,	 creatief,	
wervelend	 en	 vermaard.	 Door	 steeds	 opnieuw	 dergelijke	 adjectieven	 te	 gebruiken	 voor	 alle	
productelementen,	bevestigt	en	versterkt	de	pers	het	imago	van	de	Antwerpse	mode.	Bovendien	
zien	we	dat	de	imagokenmerken	van	Antwerpse	mode	in	lijn	liggen	met	een	deel	van	de	emotionele	
componenten	 van	 de	 stad	 Antwerpen.	 ‘Creatief’,	 ‘trendsetter’,	 ‘inspirerend’,	 ‘dynamisch’,	
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‘innovatief’	 en	 ‘betrouwbaar’	 zijn	 ook	 centrale	 imagokenmerken	 van	 de	 meest	 recente	 campagne	
‘Atypisch	Antwerpen’.	Opvallend	is,	dat	het	imago	van	de	Antwerpse	mode,	een	verhevigde	versie	is	
van	deze	emotionele	componenten:		

• Antwerpse	 mode	 is	 niet	 louter	 trendsettend	 of	 innovatief;	 het	 is	 avant-garde	 en	
grensverleggend.	

• Antwerpese	mode	is	niet	enkel	dynamisch:	het	is	wervelend.		

• Antwerpse	mode	is	veel	meer	dan	betrouwbaar:	het	is	kwaliteitsvol	en	vermaard.	

Antwerpse	mode,	en	meer	bepaald	het	ecosysteem	rond	de	onafhankelijke	ontwerpers,	bestendigt	
dus	het	 imago	van	Antwerpen	doordat	 journalisten	Antwerpse	mode	kenmerken	toe	 te	dichten	die	
een	verhevigde	versie	van	(gewenste)	imagokenmerken	van	Antwerpen	zijn.	
	
4.4 Conclusie	

Deze	persanalyse	illustreert	het	belang	van	de	mode	voor	de	imagovorming	van	Antwerpen.	
‘Antwerpse	mode’	is	een	begrip.	Het	product	mode	wordt	spontaan	geassocieerd	met	de	stad,	al	gaat	
het	om	een	heel	specifieke	invulling:	het	ecosysteem	rond	de	onafhankelijke	ontwerpers	is	de	
inhoudelijke	rode	draad.	Pers	beperkt	zich	echter	niet	alleen	tot	de	creatieve	individuen,	maar	spreekt	
ook	over	hun	labels,	bijzondere	boetieks,	evenementen	en	permanente	aantrekkingsfactoren,	zoals	
de	Modeafdeling	van	KASKA	en	het	ModeMuseum.	Dat	maakt	dat	de	pers	veel	gelegenheden	heeft	
om	over	Antwerpse	Mode	te	schrijven.	Daarbij	komt	dat	het	overheersende	imago	van	deze	
productelementen	erg	consistent	is.	Alle	elementen	van	Antwerpse	mode	worden	blijkens	de	
kwalitatieve	persanalyse	beschreven	als	avant-gardistisch,	grensverleggend,	creatief,	wervelend	
en	gezegend	met	een	(internationale)	positieve	reputatie.	Deze	adjectieven	komen	(weliswaar	in	
iets	minder	intense	vorm)	terug	bij	de	gewenste	imagokenmerken	van	de	nieuwste	
marketingcampagne	van	de	stad	Antwerpen.	Zo	versterkt	het	imago	van	het	product	‘Antwerpse	
mode’	ook	het	imago	van	de	stad	Antwerpen.			
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Bovendien	wees	de	kwalitatieve	analyse	dat	de	toon	van	artikels	over	mode	bijna	nooit	negatief	is.	
De	kracht	schuilt	hem	echter	in	het	enorme	bereik	van	de	pers	over	mode.	Onze	studie	is	gebaseerd	
op	een	fractie	van	de	pers	over	Antwerpse	mode,	maar	deze	artikels	hadden	een	gecumuleerd	bereik	
van	900	miljoen	keer	potentieel	gelezen.	2/3de	van	de	artikels	in	onze	databank	was	bovendien	
afkomstig	van	buitenlandse	pers.	Niet	enkel	de	modebladen	uit	het	de	buurlanden	en	Europa	
schrijven	over	Antwerpse	mode,	maar	we	vonden	ook	meerdere		artikels	uit	VS	en	Azië	terug.	Dat	
maakt	de	mode	een	enorm	krachtige	ambassadeur	voor	Antwerpen.	
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5 Toerisme	met	mode	als	drijver	

5.1 Onderzoeksvragen	

In	dit	hoofstuk	geven	we	een	 indicatie	voor	de	 impact	van	mode	op	 toerisme,	en	het	economische	
effect	hiervan.	Concreet	gaat	het	dus	om	de	beantwoording	van	vier	deelvragen:	

1. Hoeveel	toeristen	bezoeken	Antwerpen	elk	jaar?	
2. Hoeveel	besteden	deze	toeristen?	
3. Welke	 rol	 speelt	mode	 bij	 het	 aantrekken	 van	 bezoekers,	 en	 hoeveel	 van	 de	 bestedingen	 van	

bezoekers	kunnen	dus	toegerekend	worden	aan	het	onderwerp	mode?	
4. Door	 combinatie	 van	 de	 eerste	 drie	 vragen:	 hoe	 groot	 is	 de	 economische	 impact	 van	

modetoerisme?	

Hierna	 gaan	we	 achtereenvolgend	 in	 op	 deze	 vier	 vragen.	 Ten	 behoeve	 van	 dit	 onderzoek	 is	 geen	
dataverzameling	c.q.	bevraging	van	(potentiële)	bezoekers	uitgevoerd.	We	hebben	gebruik	gemaakt	
van	 bestaande	 onderzoeken.	 Dat	 heeft	 een	 voor-	 en	 een	 nadeel.	 Voordeel	 is	 dat	 geen	 nieuwe	
methodologie	is	geïntroduceerd;	een	nieuwe	dataverzameling	had	er	ongetwijfeld	toe	geleid	dat	de	
nieuw	 verzamelde	 gegevens	 vergeleken	 zouden	worden	met	 eerder	 verzamelde	 gegevens,	 hoewel	
die	zeer	waarschijnlijk	met	een	andere	methodologie	verzameld	zijn,	zodat	de	uitkomsten	eigenlijk	
onvergelijkbaar	 zijn.	Nadeel	 van	de	gekozen	aanpak	 is	wel	 dat	we	binnen	de	 kaders	 van	de	 eerder	
gestelde	vragen	op	zoek	moeten	gaan	naar	antwoorden	op	bovenstaande	onderzoeksvragen.	

Om	te	kunnen	bepalen	hoeveel	toeristen	jaarlijks	Antwerpen	bezoeken,	dienen	we	in	eerste	instantie	
vier	keuzes	te	maken:	

! Gaan	we	uit	van	bezoeken	aan	de	stad	Antwerpen	of	de	provincie	Antwerpen?	De	meest	logische	
keuze	 is	 hier	 om	 uit	 te	 gaan	 van	 bezoeken	 aan	 de	 stad.	 Weliswaar	 vindt	 veel	 ontwerp	 en	
productie	 van	 mode	 plaats	 buiten	 de	 stad,	 zodat	 we	 kunnen	 stellen	 dat	 de	 positionering	 als	
modestad	 een	 bredere	 impact	 heeft.	 Evenwel	 kunnen	 we	 ervan	 uitgaan	 dat	 de	 verkoop	 van	
mode	geconcentreerd	is	in	de	stad	Antwerpen.	Aangezien	het	met	name	de	verkoop	van	mode	is	
die	toeristen	aantrekt	(en	niet	het	ontwerp	of	de	productie),	is	het	niet	voor	de	hand	liggend	om	
bezoeken	aan	de	gehele	provincie	mee	te	nemen	in	de	analyse.	

! Gaan	 we	 alleen	 van	 verblijfstoerisme	 uit	 of	 nemen	 ook	 dagtoerisme	 mee?	 Voor	 dat	 laatste	
spreekt	 dat	 ook	 dagtoeristen	 geld	 besteden	 tijdens	 een	 bezoek	 aan	 Antwerpen.	 Daartegen	
spreekt	echter	dat	de	scheidslijn	tussen	dagtoeristen	en	niet-toeristische	bezoekers	in	het	kader	
voor	de	specifieke	vraagstelling	van	dit	onderzoek	niet	helder	te	trekken	is.	Ook	een	niet-toerist	
kan	tijdens	een	dagbezoek	aan	Antwerpen	geld	besteden	aan	mode	en	hierin	bestaat	dan	weer	
geen	onderscheid	tussen	deze	bezoeker	en	een	bewoner	van	Antwerpen	die	een	dag	de	stad	in	
gaat.	We	 kunnen	 echter	 wel	 gebruik	maken	 van	 het	 Kunststedenonderzoek	 2011,	 waarin	 een	
aantal	 kenmerken	 van	 dagtoeristen	 gedefinieerd	 zijn.	 We	 nemen	 ze	 derhalve	 mee	 in	 het	
onderzoek.	

! Gaan	we	uit	van	alle	bezoekers,	of	nemen	we	alleen	buitenlanders	mee?	In	een	maatschappelijke	
kosten/baten-analyse	zouden	we	alleen	naar	buitenlandse	bezoekers	kijken,	omdat	binnenlands	
bezoek	 geen	 toegevoegde	 waarde	 op	 landelijk	 niveau	 heeft	 –	 het	 gaat	 slechts	 om	 een	
herallocatie	van	binnenlandse	bestedingen.	Echter,	in	deze	studie	zijn	er	goede	redenen	om	wel	
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binnenlands	 bezoek	 mee	 te	 nemen.	 Ten	 eerste	 onderzoeken	 we	 de	 impact	 van	 toerisme	 op	
Antwerpen,	 niet	 op	 België	 als	 geheel.	 Ten	 tweede	 staat	 Antwerpen	 met	 de	 positionering	 als	
modestad	 in	 concurrentie	 met	 bijvoorbeeld	 Brussel	 en	 Hasselt.	 Een	 herallocatie	 van	
binnenlandse	bestedingen	is	tenminste	ten	dele	juist	de	bedoeling.	We	nemen	dus	alle	bezoekers	
mee.	

! Gaan	we	uit	van	zakelijke	en	particuliere	bezoekers,	of	alleen	van	particulieren?	Dat	laatste	is	de	
voor	de	hand	liggende	keuze,	aangezien	we	ervan	uit	kunnen	gaan	dat	zich	de	positionering	als	
modestad	 –	 voor	 wat	 betreft	 bezoekers	 –	 vooral	 aan	 particuliere	 bezoekers	 richt.	 Zakelijke	
bezoekers	 zouden	 we	 mee	 kunnen	 nemen	 indien	 er	 sprake	 was	 van	 een	 regelmatige	
modevakbeurs	in	Antwerpen,	maar	die	is	er	op	dit	moment	niet.	

Samengevat:	 we	 nemen	 overnachtingen	 van	 particuliere	 binnen-	 en	 buitenlanders	 in	 de	 stad	
Antwerpen	mee	in	de	analyse.	

	

5.2 Hoeveel	toeristen	bezoeken	Antwerpen	elk	jaar?	

In	 totaal	 waren	 er	 in	 de	 stad	 Antwerpen	 in	 het	 jaar	 2013	 zo’n	 1,7	 miljoen	 overnachtingen	 (bron:	
Toerisme	in	Cijfers	2013	XL).	Ongeveer	44%	daarvan	komen	voor	rekening	van	zakelijke	bezoekers,	
waaronder	 bezoekers	 aan	 conferenties	 en	 congressen	 vallen,	maar	 ook	 bezoekers	 die	 voor	 andere	
beroepsdoeleinden	naar	Antwerpen	komen.	Er	resteren	971.292	overnachtingen	met	verblijfsmotief	
‘ontspanning	 en	 recreatie’.	 Iets	 meer	 dan	 70%	 hiervan	 –	 687.209	 overnachtingen	 –	 betreft	
buitenlandse	bezoekers.	Deze	nemen	we	mee	in	de	analyse.	

Het	 totale	 aantal	 overnachtingen	 is	 in	 de	 jaren	 2009-2012	 gestaag	 gegroeid,	 maar	 in	 2013	 licht	
teruggegaan.	Het	gemiddelde	aantal	 in	de	 jaren	2009-2013	 is	683.172.	Dit	aantal	 ligt	dusdanig	dicht	
bij	 het	 aantal	 in	 2013	 dat	 er	 geen	 aanleiding	 is	 om	 voor	 een	 mogelijke	 (positieve	 of	 negatieve)	
uitschieter	te	corrigeren.	

Naast	de	verblijfstoeristen	zijn	er	dagtoeristen.	Het	aantal	dagtoeristen	dat	een	bezoek	uitbrengt	aan	
Antwerpen	wordt	in	het	Kunststedenonderzoek	geschat	op	4,95	miljoen	bezoekers	per	jaar.	

	

5.3 Hoeveel	besteden	de	toeristen?	

Uit	het	Kunststedenonderzoek	(2011)	weten	we	dat	de	gemiddelde	verblijfstoerist	in	Antwerpen	149	
euro	besteed.	Dat	is	minder	dan	in	Brussel	(170	euro),	maar	meer	dan	in	de	overige	kunststeden.	Van	
deze	 149	euro	worden	46	 euro	besteed	 voor	 logies,	 51	 euro	 voor	 eten	en	drinken,	 en	41	 euro	 voor	
shopping	(27,5%	van	het	totaal).	

Voor	 dagtoeristen	 geldt	 dat	 ze	minder	 besteden.	Dit	 is	 een	 logische	 uitkomst,	 omdat	 geen	 kosten	
gemaakt	worden	voor	 logies.	Volgens	het	Kunststedenonderzoek	besteed	de	recreatieve	dagtoerist	
in	 Antwerpen	 79	 euro	 per	 dag.	 Anders	 dan	 bij	 de	 verblijfstoeristen	 besteden	 dagtoeristen	 in	
Antwerpen	 meer	 dan	 in	 Brussel,	 en	 wordt	 een	 groter	 aandeel	 van	 het	 totaalbedrag	 besteed	 aan	
shopping	–	zo’n	38	euro	(48%	van	het	totaal).		
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Categorie	 Aantal	per	jaar	 Bestedingen	 per	
overnachting	c.q.	
per	dag	

Bestedingen	totaal	 Bestedingen	shopping	

Verblijfstoeristen	 687.000	
overnachtingen	

149	 euro	 per	
overnachting	

102,36	miljoen	euro	

28,15	 miljoen	 euro	
(27,5%	 van	 102,36	
miljoen	euro)	

Dagtoeristen	 4.950.000	
bezoekers	

79	 euro	 per	
bezoek	

391,1	miljoen	euro	

187,73	 miljoen	 euro	
(48%	 van	 391,1	 miljoen	
euro	

Totaal	 	 	 493,46	miljoen	euro	 215,88	miljoen	euro	

Toeristen	besteden	 in	Antwerpen	dus	 in	totaal	ca.	493	miljoen	euro	per	 jaar,	waarvan	ongeveer	216	
miljoen	euro	voor	shopping.	

	

5.4 Welke	rol	speelt	mode	bij	het	aantrekken	van	toeristen?	

De	vraag	welke	rol	de	positionering	van	Antwerpen	als	modestad	speelt	bij	het	aantrekken	van	dag-	
en	verblijfstoeristen,	is	buitengewoon	ingewikkeld	te	beantwoorden.	Met	name	twee	factoren	spelen	
een	rol:	

! Shopping	is	meer	dan	mode,	en	ook	als	kleding	gekocht	wordt,	is	er	niet	noodzakelijk	sprake	van	
een	 causaal	 verband	 met	 de	 positionering	 als	 modestad.	 Ook	 in	 steden	 die	 voor	 een	 andere	
positionering	kiezen,	wordt	geld	besteed	aan	het	kopen	van	kleding.	Het	is	daarom	niet	mogelijk	
om	alle	bestedingen	voor	shopping	in	Antwerpen	te	beschouwen	als	gevolg	van	de	positionering	
als	modestad.	

! Bij	alle	bezoekers	zal	er	sprake	zijn	van	een	samenloop	van	redenen	om	Antwerpen	te	bezoeken.	
Antwerpen	 heeft	 een	 imago	 dat	 is	 samengesteld	 uit	 verschillende	 elementen,	 en	 de	
positionering	als	modestad	is	daar	één	van.	Veel	bezoekers	zullen	niet	eens	bewust	stilstaan	bij	
de	 redenen	waarom	 ze	 voor	 Antwerpen	 kiezen.	 In	 die	 gevallen	werkt	 de	 positionering	 slechts	
indirect	(via	het	imago)	door	op	het	gedrag	van	bezoekers.	

Een	en	ander	betekent	dat	we	niet	tot	een	eenduidige	bepaling	kunnen	komen	van	het	gewicht	dat	
mode	 heeft	 bij	 het	 aantrekken	 van	 dag-	 en	 verblijfstoeristen.	Om	 toch	 tenminste	 een	 kwalitatieve	
inschatting	te	kunnen	maken,	dienen	we	de	vraag	vanuit	verschillende	vertrekpunten	te	benaderen.	

	

5.4.1 Vertrekpunt	1:	Activiteiten	van	toeristen	in	Antwerpen	

Voor	 verblijfstoeristen	 is	 shopping	 de	 op	 één	 na	 meest	 belangrijke	 activiteit:	 zo’n	 79%	 van	 de	
bezoekers	 gaan	 shoppen,	 alleen	 het	 wandelen	 in	 de	 binnenstad	 (88%)	 scoort	 hoger.	 Shoppen	 is	
daarmee	‘belangrijker’	dan	bijvoorbeeld	het	bezoeken	van	monumenten.	Daarbij	is	op	te	merken	dat	
in	 Antwerpen	 shopping,	musea,	 architectuur	 en	 horeca	 sterker	 dan	 in	 veel	 andere	 steden	 dicht	 bij	
elkaar	en	in	onderlinge	samenhang	in	de	binnenstad	te	vinden	zijn.		

Een	en	ander	duidt	erop	dat	shopping	een	belangrijke	reden	is	om	Antwerpen	te	bezoeken.	In	Brussel	
is	de	situatie	vergelijkbaar,	maar	 in	een	stad	als	Brugge	geldt	het	belang	van	shopping	veel	minder:	
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hier	staat	shopping	pas	op	de	negende	plek	van	activiteiten.	We	kunnen	op	basis	hiervan	concluderen	
dat	shopping	in	elk	geval	een	onderscheidende	factor	is	bij	het	aantrekken	van	bezoekers.	

	

5.4.2 Vertrekpunt	2:	Imago	van	Antwerpen	

In	 het	 Kunststedenonderzoek	 zijn	 toeristen	 bevraagd	 naar	 het	 imago	 van	 de	 steden,	 waarbij	
meerdere	 antwoorden	 gegeven	 konden	 worden.	 Het	 antwoord	 ‘Voldoende/veel	
winkelmogelijkheden,	shoppingstad’	werd	door	16,2%	van	de	respondenten	gegeven.	

Een	eerder	onderzoek	uit	het	 jaar	2009	(‘Shopping	 in	A’)	komt	tot	 iets	andere	conclusies.	Gevraagd	
naar	de	best	passende	omschrijving	van	Antwerpen	gaven	25%	van	de	respondenten	(let	op:	dit	zijn	
niet	 alleen	 toeristen)	 het	 antwoord	 ‘shoppinghoofdstad’.	 Daarnaast	 gaven	 16%	 het	 antwoord	
‘modebewust/modieus’.	Deze	twee	antwoorden	sluiten	aan	bij	de	positionering	als	modestad.	

In	 hetzelfde	 onderzoek	 zijn	 respondenten	 ook	 gevraagd	 naar	 de	 emotionele	 factoren	 die	 een	 rol	
spelen	bij	het	shoppen.	Daarbij	worden	de	factoren	‘trendy	en	hippe	shoppingstad’	en	‘modebewuste	
shoppingstad’	 telkens	 door	 ca.	 11%	 van	 de	 respondenten	 als	 meest	 belangrijke	 factor	 genoemd.	
Belangrijkere	factoren	zijn	bijvoorbeeld	de	sfeer	(23%)	en	de	persoonlijke	service	(15%).	

Op	 te	merken	 is	 dat	bij	 deze	enquêtes	gebruik	wordt	gemaakt	 van	 ‘geholpen	antwoorden’:	 aan	de	
respondenten	wordt	een	aantal	begrippen	voorgelegd,	en	ze	worden	gevraagd	om	één	of	meer	van	
deze	begrippen	 te	kiezen.	Een	alternatieve	methodiek	–	die	bij	de	beschikbare	onderzoeken	niet	 is	
toegepast	 –	 is	 het	 stellen	 van	 open	 vragen,	 bijvoorbeeld:	 ‘welke	 begrippen	 verbindt	 u	met	 de	 stad	
Antwerpen?’.	Over	het	algemeen	leidt	het	gebruik	van	‘geholpen	antwoorden’	tot	hogere	uitkomsten	
dan	 het	 gebruik	 van	 open	 vragen,	 terwijl	 dat	 laatste	 een	 betere	 weerspiegeling	 bevat	 van	 de	
daadwerkelijke	inzichten	van	de	respondenten.	

	

5.5 Hoe	groot	is	de	economische	impact	van	modetoerisme?	

Gezien	 de	 beschikbare	 gegevens	 is	 het	 methodologisch	 niet	 verantwoord	 om	 een	 kwantitatieve	
inschatting	te	maken	van	de	economische	impact	van	modetoerisme	in	Antwerpen.	Wel	kunnen	we	
een	aantal	kwalitatieve	conclusies	trekken.	

Ten	eerste	kunnen	we	zeggen	dat	shoppen	in	Antwerpen	een	belangrijke	rol	speelt.	Dit	zien	we	aan	
het	percentage	van	de	bestedingen	van	bezoekers	dat	voor	shopping	wordt	gedaan.	Dat	percentage	
is	 in	Antwerpen	hoger	dan	 in	andere	steden	 (behalve	 in	Brussel),	en	ook	de	 totale	bestedingen	zijn	
hoger.	Dat	betekent	dat	de	bestedingen	aan	 shopping	aanvullend	zijn	op	bestedingen	voor	andere	
doeleinden.	Met	andere	woorden:	in	een	stad	met	verder	precies	dezelfde	kenmerken	als	Antwerpen,	
maar	 met	 een	 minder	 aantrekkelijk	 winkelaanbod	 zouden	 toeristen	 minder	 besteden	 dan	 ze	
daadwerkelijk	 in	Antwerpen	besteden.	We	kunnen	niet	 zeggen	hoeveel	het	 is,	maar	we	kunnen	op	
basis	 hiervan	 wel	 vaststellen	 dat	 het	 beschikbaar	 zijn	 van	 een	 aantrekkelijk	 winkelaanbod	 een	
economische	impact	heeft.	

Ten	tweede	kunnen	we	niet	aantonen	dat	de	positionering	van	Antwerpen	als	modestad	een	directe	
invloed	heeft	op	het	aantal	of	de	bestedingen	van	toeristen.	De	onmogelijkheid	om	dit	aan	te	tonen	



	 	 	

	 44	/	82	
	

	

 

komt	voort	uit	het	 feit	dat	altijd	meerdere	redenen	van	belang	zijn	voor	het	bezoek	van	een	toerist	
aan	Antwerpen.	Wel	zien	we	meerdere	manieren	waarop	de	positionering	als	modestad	een	indirecte	
impact	heeft	op	het	aantal	en	de	bestedingen	van	toeristen.	De	manier	waarop	deze	indirecte	impact	
werkt,	vatten	we	in	de	afbeelding	hieronder	samen	in	vorm	van	een	‘causale	keten’.	

	

Ten	 derde	 kunnen	 we,	 hoewel	 we	 voor	 de	 bestedingen	 van	 toeristen	 slechts	 gemiddelde	 cijfers	
hebben,	 ervan	 uitgaan	 dat	 een	 toerist	 met	 mode	 als	 primaire	 of	 bijkomende	 reden,	 meer	 geld	
besteedt	aan	shopping	en	dus	ook	in	totaal	meer	geld	in	Antwerpen	besteedt	dan	een	toerist	voor	wie	
mode	 geen	 reden	 is	 om	 Antwerpen	 te	 bezoeken.	 Immers,	 veel	 andere	 redenen	 om	 Antwerpen	 te	
bezoeken	–	bijvoorbeeld	de	sfeervolle	binnenstad	–	vergen	van	de	bezoeker	geen	bestedingen.	Met	
andere	woorden:	wie	voor	de	sfeervolle	binnenstad	naar	Antwerpen	komt,	is	er	goedkoper	uit	dan	wie	
voor	de	mode	naar	Antwerpen	komt,	maar	het	bezoek	van	zo’n	toerist	heeft	ook	een	minder	grote	
economische	impact.	

	

5.6 Conclusie	

Het	gemiddeld	aantal	dagtoeristen	 in	Antwerpen	 is	geschat	op	4,95	miljoen	bezoekers	per	 jaar,	 en	
verblijfstoeristen	 op	 ongeveer	 680.000	 overnachtingen	 met	 als	 motief	 ‘ontspanning	 en	 recreatie’.	
Gemiddeld	 spenderen	 verblijfstoeristen	 149	 euro	 per	 dag,	 waarvan	 27%	 voor	 shopping.	 Voor	
dagtoeristen	is	het	aandeel	shoppen	bijna	50%	op	een	besteding	van	79	euro	per	dag.	
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De	rol	van	mode	in	de	motivatie	van	toeristen	om	naar	Antwerpen	te	komen	is	moeilijk	vast	te	stellen	
omdat	het	veelal	gaat	om	een	combinatie	van	 factoren.	Wel	weten	we	uit	bestaand	onderzoek	dat	
veruit	de	meeste	verblijfstoeristen	in	Antwerpen	(80%)	tijd	en	geld	besteden	aan	shopping,	maar	dat	
voor	een	veel	 kleiner	aandeel	 (tussen	de	 16%	en	de	40%)	 factoren	die	 in	 samenhang	 staan	met	de	
positionering	 als	 modestad	 van	 doorslaggevend	 belang	 zijn	 (op	 basis	 van	 marktonderzoek).	 Hier	
moet	 opgemerkt	 worden	 dat	 deze	 laatste	 inschatting	 optimistisch	 te	 noemen	 is,	 aangezien	 ze	
gebaseerd	is	op	enquêtes	waarin	de	methode	‘geholpen	antwoorden’	is	toegepast.		

	

In	wat	volgt	wordt	nagegaan	wat	Antwerpen	te	beiden	heeft	binnen	het	“product”	mode.	Dit	product	
is	bestemd	voor	verschillende	doelgroepen.	Toeristen	en	consumenten	enerzijds,	maar	ook	studenten	
en	ondernemers	binnen	de	modesector.	
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6 Benchmarking	

6.1 Inleiding	

Verschillende	steden	wereldwijd	krijgen	het	label	van	fashion	capital.	In	dit	luik	gaan	we	dieper	in	op	
de	“mode-elementen”	die	in	deze	steden	aanwezig	zijn	en	op	de	organisaties	die	dit	ondersteunen.	
Wat	gebeurt	er	in	het	buitenland?	Welke	activiteiten	worden	er	ondersteund	en	wat	zijn	de	
instrumenten	die	hiervoor	ingezet	worden?		
	
Het	zal	hierbij	moeilijk	zijn	om	een	volledig	overzicht	te	geven	van	alle	activiteiten	die	in	een	bepaalde	
stad	aanwezig	zijn;	wel	willen	we	een	beeld	vormen	van	het	type	activiteiten	en	initiatieven	die	we	in	
de	modesteden	kunnen	aantreffen.	De	focus	ligt	hierbij	op	zaken	die	specifiek	op	de	modesector	
gericht	zijn.	In	de	praktijk	zijn	er	programma’s	en	organisaties	die	zich	niet	enkel	tot	de	mode	richten,	
maar	ook	op	design,	de	creatieve	sector	of,	ruimer,	op	alle	ondernemingen	richten.	We	trachten	
hierbij	de	meest	relevante	zaken	uit	te	lichten,	maar	het	is	niet	de	bedoeling	van	dit	onderzoek	om	
deze	algemene	ondersteuning	voor	alle	modesteden	in	beeld	te	brengen.	Wat	Antwerpen	betreft,	
maar	wat	ook	geldt	voor	andere	modesteden,	is	het	feit	dat	vele	instrumenten	op	een	ander,	hoger	
niveau	worden	aangeboden.	Zo	wordt	zakelijke	ondersteuning	voor	modeondernemingen	door	het	
Flanders	Fashion	Institute	aangeboden,	actief	over	heel	Vlaanderen.	Anderzijds	zijn	er	organisaties	
die	eerder	lokaal	opereren,	zoals	Berlin	Partner	in	Berlijn.	
	
De	ranking	in	onderstaande	tabel	biedt	een	goed	vertrekpunt	voor	deze	benchmark.	De	jaarlijkse,	
door	Global	Language	Monitor	opgestelde,	ranking	lijst	de	top	50	van	wereldwijde	fashion	capitals	
op.	De	lijst	komt	tot	stand	via	een	complexe	telling	van	woorden,	zinnen	en	concepten	op	het	net,	in	
diverse	media,	op	sociale	media,…13	De	ranking	is,	hoewel	niet	transparant,	erg	gezaghebbend	en	de	
lancering	ervan	wordt	gretig	opgepikt	door	de	pers.		
	
In	deze	lijst	is	Antwerpen	aan	een	rustige	opmars	bezig.	Vorig	jaar	was	het	de	eerste	maal	dat	
Antwerpen	in	de	top	10	verscheen,	naast	wereldsteden	als	New	York,	Parijs,	Londen,	Barcelona,	
Sydney,	Shanghai…	Antwerpen	debuteerde	in	2012	op	plaats	44	en	klom	het	jaar	nadien	pijlsnel	naar	
plaats	11,	om	zich	dit	jaar	in	de	top	10	te	nestelen.	
	
	

1.	New	York	(+1)	—	The	Big	Apple	is	back	on	top	of	the	fashion	world	by	
slipping	past	Paris	by	.5%.	
2.	Paris	(+2)	—	The	Top	Global	Fashion	Capital	for	Haute	Couture	is	
surprisingly	strong	in	pret-a-porter,	also.	
3.	London	(-2)	—	London	has	enjoyed	a	fabulous	two-year	run	and	is	now	
secure	in	its	place	in	the	top	echelon	for	global	fashion.	
4.	Los	Angeles	(+5)	—	Zut	alors!	Tinsel	Town	in	the	Top	Four?	The	result	
of	the	melding	of	the	Red	Carpet,	the	Industry	(film,	of	course),	and	West	

																																								 																																			 	
13	Global	Language	Monitor	vermeldt	hierover	dat	ze	de	top	300.000	in	print	en	elektronische	media,	blogs,	sociale	media,	het	internet	

wereldwijd	bestuderen.	Met	de	studie	beperken	ze	zich	tot	het	Engels	als	voertaal,	wat	overeenkomt	met	ongeveer	1,8	miljard	sprekers.			
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Coast	cool.	

5.	Barcelona	(-2)		—		España,	again,	places	two	Fashion	Capitals	in	the	
Top	Fifteen.		Barcelona	also	wins	the	Top	Fashion	Capital	for	Swimwear.		
6.	Rome	(0)	—	Rome	may	have	Seven	Hills	but	Italy	now	has	Three	
Fashion	Capitals	(and	Milan	is	No.	2).	
7.	Berlin	(+3)		—	Berlin	continues	its	steady	rise	moving	deeper	into	the	
the	elite	ranks.	
8.	Sydney	(+7)		—		Sydney	towers	over	OZ	distancing	(and	distinguishing)	
itself,	once	again,	from	Melbourne.	
9.	Antwerp	(+2)		—	Ah	Antwerp,	reverberations	of	the	avant	
garde	Antwerp	Six	continues	into	the	21st	century.	
10.	Shanghai	(+12)	—		As	China	further	emerges	onto	the	world	stage,	
Shanghai	leads	the	fashion	charge.	

	
Antwerpen	lijkt	hiermee	zijn	plaats	tussen	de	modehoofdsteden	verworven	te	hebben.		
	
Een	blik	op	de	top	10,	en	de	inzet	en	activiteiten	van	de	steden	in	de	lijst,	toont	dat	de	plaats	niet	
zomaar	gegeven	wordt	en	dat	het	een	harde	strijd	is	om	deze	lijst	te	behalen.	De	burgemeester	van	
New	York,	Bill	de	Blasio,	kondigde	begin	2015	een	investering	van	15	miljoen	dollar	aan	in	de	mode-
industrie	met	als	doel	meer	financiële	ondersteuning,	stageplaatsen	en	productiecapaciteit.	Ook	in	
Parijs	wil	men	weer	volop	de	stempel	van	modehoofdstad	krijgen	en	investeert	men	volop	in	de	lokale	
productie	en	communicatie.	Hiervoor	zal	ongeveer	60	miljoen	euro	over	een	periode	van	5	jaar	
worden	uitgetrokken.	
	
Beide	steden	kaarten	het	belang	van	de	mode-industrie	voor	hun	stad	aan,	wat	betreft	jobs,	imago,	
toerisme.	Andere	steden	proberen	–zonder	specifieke	modetroeven	te	hebben	op	het	vlak	van	
opleiding,	ontwerpers,	organisaties-	zichzelf	als	modestad	te	profileren.	
	
In	het	volgende	hoofdstuk	kijken	we	wat	er	typisch	aanwezig	is	in	deze	modesteden,	om	de	
verschillende	facetten	van	een	modestad	te	ontdekken.	Wat	zijn	de	troeven	van	Antwerpen	en	hoe	
verhoudt	zich	dit	ten	opzichte	van	de	andere	steden?	Daarnaast	brengen	we	de	initiatiefnemers	in	
beeld.	
	
6.2 Instrumenten	binnen	de	modesteden	

De	benchmark	wordt	opgevat	als	een	vergelijking	van	verschillende	instrumenten	die	bijdragen	tot	
het	imago	van	de	stad	als	“modehart”.	
	
Volgende	zaken	zullen	in	de	benchmark	besproken	worden.	
	
• Ondersteunende	organisaties	

Organisaties,	zowel	vanuit	privé	als	publiek	initiatief,	gericht	op	de	nationale	en	internationale	
promotie	van	de	lokale	mode,	die	inzetten	op	professionalisering	van	de	ontwerpers,	ondernemingen	
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ondersteunen	en	faciliteren	in	hun	groei,	die	investeren	in	opleiding	en	kennisdeling.	Zij	richten	zich	
in	hoofdzaak	op	modeondernemingen,	maar	bereiken	ook	een	breed	publiek	met	hun	acties.	
	

• Atelierruimte	
Het	aanbieden	van	betaalbare	atelierruimte	aan	(startende)	ontwerpers;	de	aanwezigheid	van	
incubatoren	met	bijkomende	faciliteiten.	
	

• Zakelijke	ondersteuning	
Gerichte	of	algemene	dienstverlening	aan	ontwerpers	en	ondernemingen,	bedoeld	om	de	sector	te	
professionaliseren	en	internationaal	te	promoten.	Organiseren	van	diverse	B2B	activiteiten.	
	

• Subsidies,	beurzen	en	financiering	
Financiële	ondersteuning	van	startende	ontwerpers	of	gevestigde	modeondernemingen;	het	
aanbieden	van	bijkomende	financiering	voor	modeondernemingen.	De	doelstelling	is	het	
ondersteunen	van	de	groei	van	modeondernemingen	en	het	professionaliseren	van	hun	werking.	
	

• Campagnes	en	events	
Internationale	campagnes	en	events,	om	de	modestad	wereldwijd	–bij	toeristen	en	consumenten-
bekend	te	maken.	
	

• Modeweken	
Steeds	meer	steden	zetten	in	op	tweejaarlijkse	modeweken,	waar	ontwerpers	zich	aan	het	grote	
publiek	en	de	sector	kunnen	laten	zien.	De	internationalisering	en	promotie	van	
modeondernemingen	is	een	belangrijk	doel	hierbij.	Daarnaast	gaat	het	om	het	aanbieden	en	
faciliteren	van	verkoopsruimte.	
	

• Modemuseum	
De	aanwezigheid	van	een	modemuseum	onderstreept	het	belang	van	mode	voor	de	stad	en	is	een	
belangrijk	instrument	voor	internationale	promotie	en	toerisme.	
	

• Opleiding	
Het	aanbieden	van	een	fashion	design	opleiding.	Het	aanbieden	van	bijkomende	opleidingen	rond	
mode:	modemanagement,	modetheorie,	modegeschiedenis.	Aandacht	voor	opleidingstrajecten	
beoogt	onder	meer	een	verdere	professionalisering	van	de	sector.	
	

• Ondersteunen	lokale	productie	
Aandacht	geven	aan	en	ondersteunen	van	lokale	producenten.	Het	in	contact	brengen	van	
ontwerpers	en	lokale	producenten.	
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6.2.1 Ondersteunende	organisaties	

Antwerpen	(Vlaanderen)	
Het	Flanders	Fashion	Institute	(FFI)	werd	opgericht	om	zowel	over	de	lokale	mode	te	informeren	als	
modeontwerpers	en	ondernemingen	te	adviseren	en	internationaal	te	promoten.	Het	FFI	doet	dit	
voor	alle	modeondernemingen	in	Vlaanderen,	niet	enkel	voor	Antwerpen.	Het	FFI	heeft	nu	een	totaal	
budget	van	ongeveer	700.000	euro,	heeft	7	voltijds	equivalenten	in	dienst	en	is	verbonden	aan	
Flanders	DC	
	
Via	Flanders	DC	wordt	ook	aan	kennisdeling	gedaan	en	wordt	het	belang	van	de	creatieve	industrie	
stelselmatig	in	beeld	gebracht14.		
	
Creamoda	is	de	Belgische	sectorfederatie	voor	mode,	kledij	en	confectie.	Sectorverdediging	en	
belangenbehartiging	zijn	belangrijke	speerpunten	van	de	organisatie.	Daarnaast	biedt	ze	haar	leden	
adviesverlening	op	maat	in	sociale,	juridische,	internationale,	economische	en	technologische	
aangelegenheden.		 
 
Binnen	de	stad	Antwerpen	krijgt	mode	een	plaats	binnen	twee	stadsdiensten.	Zowel	bij	Ondernemen	
en	Stadsmarketing	en	Toerisme	wordt	aan	een	stadsbeleid	rond	mode	gewerkt.	In	totaal	worden	2	
VTE	ingezet	rond	modestrategie,	voor	een	budget	van	250.000	euro.	De	dienst	Toerisme	verzorgt	
onder	meer	persaandacht	voor	expo’s,	tentoonstellingen,…	
	
Brussel	
MAD	Brussels,	vanuit	de	stad	Brussel	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	ondersteund,	vervult	de	
rol	van	het	FFI	in	Brussel:	ze	geven	algemene	ondersteuning	aan	ontwerpers	en	voeren	promotie	voor	
de	mode	en	creatieve	industrie	in	Brussel.	De	totale	middelen	bedragen	ongeveer	1	miljoen	euro;	dit	
is	steun	die	tot	stand	kwam	door	de	samenwerking	tussen	de	stad	Brussel,	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	en	Europese	EFRO-middelen.	Het	team	van	20	personen	bestaat	uit	vaste	
werknemers	en	externe	consultants.	Zoals	aangegeven	is	de	focus	niet	enkel	mode,	maar	ook	design.	
	
Ontwerpers	in	Brussel	kunnen	ook	rekenen	op	ondersteuning	van	Wallonie	Bruxelles	Design	Mode	
(WBDM).	WBDM	richt	zich	specifiek	om	de	internationale	promotie	en	export	van	
modeondernemingen.	Deze	diensten	worden	voornamelijk	aan	ontwerpers	aangeboden;	grotere	
commerciële	mode-	en	designbedrijven	liggen	niet	in	hun	focus.	Het	agentschap	wordt	ondersteund	
door	WBI	(Wallonie-Bruxelles	International),	AWEX	(Agence	Wallonne	à	l’Exportation	et	aux	
Investissements	Etrangers	en	de	Fédération	Wallonie-Bruxelles).	
	
Londen	(VK)	

																																								 																																			 	
14	Binnen	Flanders	DC	en	het	FFI	werd	reeds	gerichte	modeondersteuning	voor	Vlaamse	
modeondernemingen	onderzocht	via	een	Huis	van	de	Mode.	Binnen	dit	pakket	was	ruimte	voor	
zakelijke	ondersteuning,	promotie	van	de	ondernemingen,	ondersteunen	van	lokale	productie	en	het	
aanbieden	van	ateliers.	
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De	British	Fashion	Council	(BFC)	is	opgericht	vanuit	de	sector	om	de	belangen	van	de	Britse	mode-
industrie	te	verdedigen.	Van	de	stad	Londen	krijgt	de	British	Fashion	council	ongeveer	700.000£	voor	
zijn	werking.	Vanuit	sponsoring	en	andere	subsidiekanalen	(oa	UK	Trade	and	Investment)	wordt	het	
budget	aangevuld	tot	ongeveer	6	miljoen	£.	De	belangrijkste	activiteit	van	de	British	Fashion	Council	
is	het	organiseren	van	de	modeweken	in	Londen.	
	
Het	Centre	for	Fashion	Enterprise	is	een	Londense	incubator,	met	verschillende	gerichte	
coachingprogramma’s.	De	incubator	werd	in	2003	vanuit	de	stad	Londen	opgericht	en	gefinancierd.	
De	werking	werd	verder	uitgebouwd	in	samenwerking	met	de	London	College	of	Fashion	en	het	
advocatenkantoor	Olswang.	Bijkomende	financiering	werd	via	Europese	fondsen	bekomen.	Het	CFE	
stelt	8	personeelsleden	te	werk.	
	
New	York	
De	CFDA,	Council	of	Fashion	Designers	of	America,	zetten	in	op	de	promotie	van	de	Amerikaanse	
mode	en	het	professioneel	ondersteunen	van	ontwerpers	in	New	York.	Ongeveer	470	Amerikaanse	
ontwerpers	zijn	lid	van	de	organisatie.		De	CFDA	zamelt	voor	zijn	werking	onder	zijn	leden	fondsen	in.	
De	totaalinkomsten	van	het	CFDA	bedragen	ongeveer	13	miljoen	$.	
	
Binnen	de	stad	New	York	werd	de	New	York	City	Economic	Development	Corporation,	NYCEDC	
opgericht.	Deze	organisatie	staat	in	voor	de	economische	ontwikkeling	van	de	stad;	en	focust	zich	
hierbij	onder	meer	op	de	modesector.	
	
Berlin	
Voor	Berlijn	staat	het	departement	Economie,	Technologie	en	Onderzoek	van	de	Berlijnse	senaat	in	
voor	de	promotie	en	ondersteuning	van	mode	in	de	stad.	Ze	wordt	hierin	bijgestaan	door	de	private	
organisatie	Berlin	Partner	for	Business	and	Technology,	die	ruimer	ondersteuning	bieden	aan	
bedrijven,	investeerders	en	wetenschappelijke	instellingen	in	Berlijn	binnen	diverse	sectoren,	
waaronder	de	mode.	
	
Firenze	
Het	Centro	di	Firenze	per	la	Moda	Italiana	is	een	private	organisatie	die	zich	richt	op	het	promoten	van	
Italiaanse	mode.	Deze	organisatie	is	eigenaar	van	Pitti	Immagine	(organiseren	van	diverse	
modebeurzen)	en	Polimoda.	Deze	laatste	biedt	in	Firenze	de	designopleiding	aan,	maar	focust	zich	
ook	op	zakelijke	ondersteuning,	specifiek	voor	jonge	ontwerpers.		
	
Stockholm	
De	Swedish	Fashion	Council	organiseert	de	Fashion	Week,	ondersteunt	modetalent	en	promoot	de	
Zweedse	mode.	Deze	is	opgebouwd	vanuit	verschillende	Zweedse	sectorfederaties.	
	
Parijs	(Frankrijk)	
In	Frankrijk	staat	DEFI	-Le	Comité	de	Développement	et	de	Promotion	de	l’Habillement	-	in	voor	de	
ontwikkeling	van	de	mode-industrie.	Het	werd	opgericht	onder	opdracht	van	het	Franse	ministerie	
van	Economie.	Vooral	het	luik	van	de	modecreatie	staat	hierbij	vooraan:	innovatie	in	industrie,	
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opleidingen	verbeteren,	beheer	van	modeondernemingen	professionaliseren,…	Daarnaast	
ondersteunt	ze	onderzoek	naar	het	belang	van	de	modesector	en	doet	ze	aan	kennisverspreiding.	
Het	haalt	zijn	middelen	uit	een	belasting	die	ze	int	bij	mode-ondernemingen.	Met	deze	inkomsten	
financieren	ze	activiteiten	voor	ontwerpers	en	modeondernemingen.	(défilés,	showrooms,…	op	
buitenlande	modebeurzen.)	
	
ANDAM,	l’Association	Nationale	pour	le	Développement	des	Arts	de	la	Mode,	is	een	organisatie	die	
werd	opgericht	in	1989,	met	ondersteuning	van	het	Franse	ministerie	van	Cultuur	en	Communicatie	
en	DEFI,	met	als	doel	om	jonge	ontwerpers	nationaal	en	internationaal	te	ondersteunen	en	te	
lanceren.	Het	onderstrepen	van	het	belang	van	Parijs	voor	de	internationale	mode	staat	centraal	in	de	
werking	van	ANDAM.	
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6.2.2 Atelierruimte	

In	vele	modesteden	wordt	er	naast	zakelijke	ondersteuning	bijkomende	faciliteiten	aangeboden	aan	
modeondernemingen	en	ontwerpers	onder	de	vorm	van	goedkope	of	gratis	atelierruimte.	Dit	neemt	een	
kostenpost	voor	de	ondernemingen	weg,	zowel	wat	studioruimte	als	machines	betreft,	laat	ontwerpers	
toe	met	elkaar	in	contact	te	treden,	biedt	de	mogelijkheid	om	bijkomend	gerichte	en	directe	coaching	te	
geven.		
	
Ook	in	Antwerpen	bestaan	kleinschalige	initiatieven,	al	zijn	deze	niet	specifiek	voor	de	modesector,	wordt	
materiaal	en	machines	niet	voorzien	en	zijn	ze	niet	gecombineerd	met	adviesverlening	en	coaching.	
	
Antwerpen	
Binnen	de	stad	Antwerpen	biedt	Studio	Start	betaalbare	atelierruimte	voor	creatieve	ondernemers	in	
de	kunstensector,	kunstambachten	en	individuele	kunstenaars.	In	totaal	beschikt	de	vzw	over	8	
gebouwen,	met	71	werkruimten	die	verhuurd	worden	aan	113	kunstenaars	en	creatieve	ondernemers.	
Momenteel	wordt	aan	een	4-tal	modeontwerpers	atelierruimte	geboden.	
	
Het	initiatief	van	Studio	Start	wordt	structureel	ondersteund	door	het	departement	Cultuur	en	Jeugd	
van	de	stad	Antwerpen	en	AIR	Antwerpen	VZW,	een	internationaal	residentieproject	binnen	
Antwerpen.	
	
Brussel	
MAD	Brussels	biedt	via	MAD	in	Situ	atelierruimte	aan	startende	ontwerpers	aan.	Deze	zijn	er	zowel	
voor	mode	als	design.	In	totaal	zijn	er	6	gedeelde	werkruimtes	beschikbaar	voor	een	maximum	van	15	
designers.		
	
Hasselt	
In	Hasselt	wordt	in	de	toekomst	een	mode-incubator	opgericht.	Deze	zou	meer	rond	het	design	van	
accessoires	gericht	zijn.	
	
Londen	
Binnen	het	Centre	for	Fashion	Enterprise	wordt	atelierruimte	aangeboden	aan	de	ontwerpers	in	het	
“venture”	programma.	Dit	zijn	ontwerpers	die	minstens	2	jaar	bezig	zijn,	met….		
In	2013	werd	aan	3	ontwerpers	studioruimte	aangeboden,	dit	voor	een	periode	van	2	jaar.	
	
Firenze	
Recent	werd	binnen	de	Polimoda	modeopleiding	de	Polimoda	Startup	Incubator	opgericht.	Deze	is	
gekoppeld	aan	het	design	lab	dat	binnen	de	opleiding	voorzien	wordt,	met	volledig	ingerichte	
atelierruimtes.		
	
New	York	
De	CFDA	selecteert	een	tiental	modeontwerpers	voor	de	fashion	incubator.	Deze	krijgen	voor	een	
laag	tarief	studioruimte	in	het	New	Yorkse	Garment	District.	Binnen	dit	programma	wordt	ook	
aandacht	gegeven	aan	mentoring,	netwerking,	seminaries.	
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Parijs	
De	stad	Parijs	ondersteunt	Ateliers	de	Paris,	een	incubator	gericht	op	ondernemingen	uit	de	creatieve	
economie	(kunst,	mode	en	design).	Net	zoals	in	Antwerpen	wordt	hier	een	brede	focus	gekozen.	De	
studioruimte	wordt	aan	een	laag	tarief	aangeboden	en	is	mogelijk	voor	een	periode	van	maximum	2	
jaar.	Een	zestal	modeontwerpers	zijn	momenteel	gehuisvest	in	de	incubator.	
	
6.2.3 Zakelijke	ondersteuning	

In	verschillende	steden	(maar	ook	landen	en	regio’s)	zijn	programma’s	opgestart	die	gericht	zijn	op	de	
ondersteuning	van	onafhankelijke	modeontwerpers	en	mode	ondernemingen.		
Dit	omvat	een	ruime	waaier	aan	maatregelen,	met	als	doel	het	professionaliseren	en	internationaliseren	
van	de	modesector:		

• algemeen	informeren	en	advies	aan	de	sector	
• gerichte	coaching	en	adviesprogramma’s	(zakelijk,	juridisch,	sociaal,	export)	
• matchmaking	en	netwerkfunctie	
• organiseren	van	seminaries	en	B2B	events	

	
Vlaanderen	zet	met	het	FFI	en	het	Flanders	Fashion	Fuel	project	duidelijk	in	op	een	meer	gerichte	
ondersteuning	van	startende	ontwerpers.	In	het	buitenland	ziet	men	ook	diverse	initiatieven	rond	
zakelijke	ondersteuning,	coaching,	internationale	promotie,	aanbieden	van	showrooms.	In	andere	steden	
is	de	omkadering	voor	startende	modebedrijven	uitgebreider	dan	in	Vlaanderen.	
	
	
Vlaanderen	
Algemene	ondersteuning	voor	ontwerpers	in	Vlaanderen	wordt	door	het	Flanders	Fashion	Institute	
geboden.	Zij	voorzien	onder	meer:	
• Informatie	over	opleidingen,	stages,	jobs,	presentatie,	start	ups,	marketing,	productie,	

modenetwerk	
• Voor	een	selectie	van	ontwerpers,	4	in	totaal,	(via	Flanders	Fashion	Fuel)	geven	zij	gerichte	

coaching	en	advies.	
• FFI	organiseert	de	tweejaarlijkse	Fashion	Talks,	een	event	waar	netwerking	en	kennisdeling	

centraal	staan.	Fashion	Talks	richt	zich	specifiek	op	Antwerpen	als	modestad	
	
Exportondersteuning	(ook	financieel)	wordt	gegeven	door	Flanders	Investment	&	Trade.	Het	FIT	geeft	
gratis	(import	en	export)	advies	aan	Vlaamse	bedrijven	en	biedt	studies	en	informatie	over	
buitenlandse	markten	aan.	
	
LED	Modemanagement	(Laagdrempelig	Expertise	en	Dienstverleningscentrum)	geeft	
eerstelijnsadvies	over	marketing,	sales,	communicatie,	boekhouding,	fiscaliteit,	recht,	financiële	
planning	aan	modeondernemingen.	Dit	is	een	project	van	AP	Hogeschool	Antwerpen,	het	
Agentschap	Ondernemen	en	Vlaanderen	in	Actie.	
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Daarnaast	zijn	er	beroepsfederaties	die	zakelijke	ondersteuning	aan	hun	leden	geven	(sociaal,	
juridisch,	export,	technologisch	advies).	Voor	de	Belgische	modesector	is	dit	Creamoda	(mode,	
kleding,	confectie,…).	
	
Brussel	
In	Brussel	richt	MAD	Brussels	zich	specifiek	op	de	Brusselse	mode-ondernemingen.	Dit	houdt	in:		

• Advies	verlenen	aan	ontwerpers	
• Organiseren	van	seminaries	en	events	

	
Het	AWEX	verzorgt	zelfde	rol	als	FIT	en	biedt	exportondersteuning	
	
Via	Wallonie-Bruxelles	Design/Mode	worden	5	ontwerpers	ondersteund	via	onder	meer	een	showroom	
op	de	Parijse	modeweek.	Hierbij	wordt	coaching	voorzien	en	een	commerciële	verkoopbureau	en	
persagentschap	ingeschakeld.	
	
	
Londen		
In	Londen	zijn	er	een	aantal	organisaties	actief	die	zich	specifiek	richten	op	de	noden	van	
modeontwerpers	en	ondernemingen.	
	
Binnen	het	Centre	for	Fashion	Enterprise	wordt	niet	alleen	atelierruimte	voorzien,	ook	gerichte	
zakelijke	ondersteuning	voor	geselecteerde	ontwerpers	wordt	aangeboden.	Het	omvat	
ondersteuning	voor	ondernemingen	in	verschillende	fases	van	oprichting	(van	starters	tot	gevestigde	
brands	die	internationaal	willen	doorbreken):	expert	advies	over	financiering,	juridische	zaken,	
productie,	marketing.	
	
De	British	Fashion	Council	ondersteunt	de	Britse	modesector	in	de	eerste	plaats	met	de	London	
Fashion	Week.	Daarnaast	is	ze	actief	in	het	uitreiken	van	awards	en	prijzen,	vaak	inclusief	coaching,	
aanbieden	van	exporuimte	en	zichtbaarheid.		
	
Berlijn	
Berlin	Partner	organiseert	met	andere	partijen	de	Bread	und	Butter	modebeurs.	Deze	tweejaarlijkse	
B2B	modebeurs	gericht	op	urban	fashion	and	streetwear,	wordt	sinds	2003	in	de	voormalige	
Tempelhof	Luchthaven	in	Berlijn	georganiseerd.	Ongeveer	600	exposanten	tonen	er	hun	collectie.	
	
Parijs	
DEFI	biedt,	samen	met	de	Fédération	française	de	la	couture	du	prêt-à-porter	des	couturiers	et	des	
créateurs	de	mode,	de	mogelijkheid	aan	Franse	ontwerpers	om	hun	collecties	op	een	showroom	
tijdens	de	Parijse	modeweek	te	tonen.		
	
Firenze	
Polimoda	biedt	in	Firenze	de	designopleiding	aan,	maar	focust	zich	ook	op	zakelijke	ondersteuning,	
specifiek	voor	jonge	ontwerpers.	Het	nieuwe	initiatief	Polimodatalent	zet	in	op	matchmaking	en	biedt	
onder	meer	een	jobsite	aan,	waarop	afgestudeerden	van	Polimoda	zichzelf	kunnen	presenteren.	
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In	Firenze	worden	ook	verschillende	beurzen	georganiseerd	door	Pitti	Immagine.		
• ModaPrima:	Op	deze	beurs	staan	150	Italiaanse	modeondernemingen	en	enkele	internationale	

merken;	1700	kopers,	waarvan	bijna	de	helft	uit	het	buitenland.	
• Pitti	Uomo	(mannenmode);	Pitti	Bimbo	(kindermode),	Pitti	Filati	(breiwerk),…	
	
Daarnaast	worden	in	Firenze	enkele	top-	internationale	fashion	conferenties	en	events	
georganiseerd:	Fashion	&	Technology	Summit,	georganiseerd	door	luxeretailer	Luisa	Via	Roma,	
Condé	Nast	International	Luxury	Conference.	
	
	
New	York	(VS)	
Vanuit	de	CFDA	staat	het	professioneel	ondersteunen	van	ontwerpers	in	New	York	hoog	op	de	
agenda.	
• Fashion	incubator:	Binnen	het	incubator	programma	wordt	ook	aandacht	gegeven	aan	

mentoring,	netwerking,	seminaries.	
• Professional	Development	Programming:	workshops,	lezingen	over	branding,	communicatie,	e-

commerce,	internationale	uitbreiding,	marketing,…	worden	aangeboden	aan	de	leden	van	de	
CFDA.	

• Opstarten	van	strategische	samenwerking	en	partnerships	tussen	ondernemingen	en	leden	van	
CFDA.	

• Mentoring	en	coaching	voor	de	geselecteerde	ontwerpers	in	het	CFDA/Vogue	Fashion	Fund	
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6.2.4 Subsidies,	beurzen	en	financiering	

Een	directe	manier	om	ontwerpers	te	ondersteunen	is	het	aanbieden	van	financiering,	via	subsidies,	
beurzen	of	goedkope	leningen.	Dit	is	om	meerdere	redenen	interessant:	startende	ontwerpers	hebben	
doorgaans	enkele	collecties	nodig	om	naambekendheid	te	verwerven	en	voldoende	omzet	te	realiseren.	
Daarnaast	is	er	nog	de	typische	productiecyclus	die	een	lange	periode	van	voorfinanciering	vereist.		
	
Vele	initiatieven	zijn	gericht	op	het	ondersteunen	van	lokale	ontwerpers;	ontwerpers	met	een	
onderneming	in	de	stad,	regio	of	land	van	de	organisatie.	Deze	worden	hieronder	opgelijst.	Daarnaast	
zijn	er	prijzen	die	internationale	ontwerpers	steunen.	Deze	prijzen	dragen	op	hun	beurt	ook	bij	aan	het	
imago	van	modestad.	De	LVMH	prijs	–uitgereikt	door	de	Louis	Vuitton	Moët	Hennesy	groep-	wordt	sinds	
2013	in	Parijs	georganiseerd.	Winnaars	kunnen	rekenen	op	een	beurs	van	300.000	euro	en	gericht	zakelijk	
advies.	De	Modeprijzen	in	Hyères	onderstrepen	op	hun	beurt	het	belang	van	Frankrijk	in	het	
modelandschap.[van	wie/hoeveel]	
	
Andere	prijzen	met	een	internationaal	karakter	zijn	dan	weer	meer	gelinkt	aan	een	onderneming,	zoals	de	
Woolmark	prize	die	gelinkt	is	aan	de	Woolmark	Company.	De	winnaar	van	deze	prestigieuze	prijs	krijgt	
100.000	euro.	De	uitreiking	is	niet	gebonden	aan	één	locatie,	maar	gebeurt	vaak	tijdens	een	van	de	
modeweken.	
	
Steun	voor	Vlaamse	ontwerpers	zit	voornamelijk	binnen	het	Flanders	Fuel	project	en	bij	
exportondersteuning.	Het	lijkt	dat	buitenlandse	initiatieven	in	modesteden	een	bredere	scope	en	impact	
hebben	dan	in	Vlaanderen/Antwerpen.	
	
Naast	subsidies	en	algemene	steunmaatregelen	is	er	de	mogelijkheid	om	bij	te	dragen	aan	de	financiering	
van	een	modeonderneming.	Dit	type	van	risicokapitaal	bestaat	in	Vlaanderen,	specifiek	voor	de	culturele	
sector,	via	Cultuurinvest.	In	het	buitenland	zijn	enkele	meer	specifieke	fondsen	voor	mode,	gericht	op	het	
betalen	van	leveranciers	of	het	voorzien	van	voorschotten.	
	
	

6.2.4.1 Subsidies	en	beurzen	

	
Antwerpen	
Antwerpse	ontwerpers	kunnen,	net	zoals	alle	ontwerpers	in	Vlaanderen,	beroep	doen	op	het	Flanders	
Fashion	Fuel	traject,	een	pilootproject	opgestart	en	ondersteund	vanuit	het	FFI.		
	
Vier	startende	ontwerpers,	uit	Vlaanderen	en	geselecteerd	door	een	vakjury,	krijgen	elk	50.000	euro,	
gespreid	over	4	collecties.	[Het	project	ondersteunt	ook	lokale	fabrikanten.]	Het	FFF-project	omvat	
ook	gerichte	begeleiding	en	coaching.		
	
Meer	algemene	ondersteuning	vanuit	de	overheid	wordt	verkrijgen	via	het	FIT,	Flanders	Investment	&	
Trade.	Het	FIT	geeft	specifiek	subsidies	voor	export	en	de	internationalisering	van	Vlaamse	
ondernemingen.	Volgende	zaken	zijn	relevant	voor	modeondernemingen.	
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• Prospectiereis	naar	een	nieuwe	markt	buiten	de	Europese	Economische	Ruimte	(EER)		

Het	FIT	betaalt	de	helft	van	de	reis-	en	verblijfskosten	van	1	vertegenwoordiger	(op	
basis	van	forfaits).	Het	gaat	om	een	maximum	van	3	reizen	in	5	jaar	naar	hetzelfde	
land.	

• Opstellen	van	anderstalige	productdocumentatie	(bv.	brochure,	cd-rom,	website)		
Tot	50%	van	de	(externe)	kosten,	met	een	jaarmaximum	van	7.500	euro,	kunnen	
gerecupereerd	worden.	

• Uitnodigen	van	aankopers	(uit	landen	buiten	de	EER)	naar	Vlaanderen	
Tot	50%	van	de	kosten	(op	basis	van	forfaits)	kunnen	op	deze	manier	gerecupereerd	
worden,	met	een	maximum	van	5	uitnodigingen	per	jaar.	

• Deelname	aan	modebeurzen		
De	reis-	en	verblijfkosten	voor	de	deelname	aan	modebeurzen	buiten	Europa	komen	in	
aanmerking	voor	de	subsidie.	Dit	is	begrensd	tot	twee	acties	per	jaar	(inclusief	de	
deelname	aan	een	niche-event)	en	tot	maximaal	4	keer	in	8	jaar	naar	hetzelfde	event.	
Maximaal	wordt	10.000	euro	voorzien	voor	een	deelname	binnen	de	EER	en	15.000	
euro	voor	een	activiteit	buiten	Europa.	

• Deelname	aan	of	de	organisatie	van	een	niche-evenement		
• Tot	maximum	50%	van	de	kosten	kunnen	gerecupereerd	worden.	Dit	is	begrensd	tot	

twee	acties	per	jaar	(inclusief	de	deelname	aan	een	modebeurs)	en	tot	maximaal	4	
keer	in	8	jaar	naar	hetzelfde	event.	Maximaal	wordt	6.000	euro	voorzien	voor	een	
deelname	aan	een	evenement	binnen	de	EER	en	10.000	euro	voor	een	activiteit	buiten	
Europa.	

	
De	steun	speelt	in	op	een	reële	nood	van	modeondernemingen,	met	name	het	belang	van	
internationale	promotie.	Er	kan	wel	opgemerkt	worden	dat	de	randvoorwaarden	niet	aangepast	zijn	
aan	het	ritme	van	een	modeonderneming.	Ontwerpers	die	zich	tweemaal	per	jaar	op	de	modeweken	
wensen	te	tonen	botsen	al	snel	op	de	limiet	van	maximaal	4	keer	een	zelfde	locatie	in	8	jaar.	
	
Brussel	
Brusselse	ontwerpers	kunnen	beroep	doen	op	een	subsidie	van	de	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	voor	
kosten	verbonden	aan	onderzoek	en	het	maken	van	prototypes.		
	
In	totaal	kunnen	4	beurzen	aangevraagd	worden	over	een	periode	van	3	jaar.	Het	is	een	open	
aanvraag	die	mogelijk	is	voor	alle	ontwerpers	in	Brussel	en	Wallonië.	In	2013	werd	in	totaal	ongeveer	
140.000	euro	uitgekeerd	binnen	mode	en	design,	met	bedragen	tot	10.000	euro.	
	
Het	AWEX,	Agence	wallonne	à	l'Exportation	et	aux	Investissements	Etranger,	is	de	tegenhanger	van	
het	FIT	voor	het	Waalse	gewest.	Brusselse	ontwerpers	kunnen	er	ook	een	beroep	doen	op	
exportsubsidies.	
	
Berlijn	
In	Berlijn	ondersteunt	het	Project	Future	initiatief	sinds	2002	mode	ondernemingen.	Dit	initiatief	is	
opgericht	binnen	het	departement	Economie,	Technologie	en	Onderzoek	van	de	Berlijnse	senaat.	
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Binnen	de	Start	your	fashion	Business	competitie	wordt	in	totaal	100.000	euro	verdeeld	over	de	
winnaars.	Andere	programma’s	richten	zich	op	financiële	ondersteuning	specifiek	voor	modeshows	of	
beurzen	(tot	15.000	euro),	of	op	de	samenwerking	met	technologisch	innovatief	textiel	(15.000	euro,	
via	het	Designer	Transfer	Bonus	systeem)	
	
Parijs	
In	Frankrijk	richt	de	ANDAM	prijs	zich	op	Franse	mode-ondernemingen	of	buitenlandse	
ondernemingen	met	een	vestiging	in	Frankrijk.	250.000	euro	wordt	uitgereikt	binnen	de	Grand	Prix	
competitie,	90.000	euro	voor	de	Premières	Collections	competitie,	voor	startende	en	jonge	
ontwerpers,	en	30.000	euro	voor	een	aparte	competitie	voor	accessoires.	Hierbij	wordt	ook	
zichtbaarheid	op	de	Parijse	fashion	week	aangeboden.	De	selectie	van	de	winnaars	gebeurt	door	een	
expertenjury.	
	
De	ANDAM	fashion	award	wordt	ondersteund	vanuit	de	publieke	sector	(DEFI	en	het	ministerie	van	
Cultuur	en	Communicatie)	en	enkele	sponsors	uit	de	industrie	(oa.	Chanel,	LVMH,	MAC)	
	
Ook	DEFI	ondersteunt	Franse	ondernemingen	door	tussenbeide	te	komen	in	de	kosten	voor	
internationale	salons.	De	steun	wordt	toegekend	aan	bedrijven	die	hun	bijdrage	voor	de	werking	van	
DEFI	hebben	gegeven.	De	steunmaatregel	geldt	voor	verschillende	modesalons	en	kan	tot	50%	van	
de	kosten	bedragen.	
	
Londen	
In	Londen	springen	de	beurzen,	ondersteund	vanuit	de	industrie,	in	het	oog.	Veel	van	deze	prijzen	
worden	via	de	British	Fashion	Council	uitgereikt.	Enkele	voorbeelden	zijn:	
	

• BFC/Vogue	Designer	Fund		
De	winnaar	van	het	BFD/Vogue	Designer	Fund	krijgt	200.000	£	en	expertcoaching.	Het	is	
gericht	op	Britse	ontwerpers	en	heeft	als	doel	deze	internationaal	te	lanceren.	Deze	award	
wordt	gesponsord	door	Burberry,	Debenhams,	Harrods,	Paul	Smith,	Topshop	en	Vogue.	
	

• BFC/GQ	Designer	Menswear	Fund		
Dit	is	de	tegenhanger	van	het	Vogue	Designer	Fund,	gericht	op	mannenmode.	De	winnaar	krijgt	
150.000£	en	expertcoaching.	
	

• NEWGEN		
De	winnaar	van	NEWGEN	krijgt	financiële	ondersteuning	voor	verdere	internationalisering.	
NEWGEN	richt	zich	op	startende	ontwerpers	uit	het	Verenigd	Koninkrijk	en	biedt	hen	een	
platform	op	de	Londense	Fashion	week	via	catwalk	show	space	en	showrooms.	Topshop	biedt	
de	financiële	ondersteuning.	
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• NEWGEN	MEN		
De	tegenhanger	binnen	NEWGEN	voor	mannenmode	wordt	door	TOPMAN	gesponsord.	Ook	
hier	ligt	de	focus	op	startende	ontwerpers	en	wordt	financiële	steun	en	zichtbaarheid	op	de	
modeweken	aangeboden.	

	
New	York	
In	New	York	ondersteunt	het	CFDA/Vogue	Fashion	Fund	elk	jaar	3	startende	ontwerpers	die,	naast	
coaching	en	zakelijke	ondersteuning,	financiële	ondersteuning	krijgen.		
Een	ontwerper	maakt	kans	op	300.000$;	twee	andere	krijgen	elk	100.000$.	Deze	selectie	gebeurt	via	
een	jury.	
	
CFDA	biedt	ook	een	scholarship	program	aan,	waarmee	ze	beurzen	geven	aan	talentrijke	ontwerpers	
in	opleiding.	
	

6.2.4.2 Financiering	

Antwerpen	
Cultuurinvest,	onderdeel	van	het	door	Vlaanderen	opgerichte	investeringsfonds	PMV,	zorgt	voor	
achtergestelde	leningen	en	kapitaalparticipaties	aan	creatieve	ondernemingen	in	Vlaanderen,	
waaronder	ook	modeondernemingen.		
	
Om	beroep	te	doen	op	de	lening	moet	de	ondernemingen	al	enkele	jaren	lopen	en	een	track	record	
hebben	opgebouwd.		
	
Investeringen	met	Cultuurinvest	liggen	typisch	tussen	de	30.000	en	1.000.000	euro.	Daarnaast	wordt	
er	begeleiding	aangeboden	bij	het	opstellen	van	een		businessplan	door	de	investeringsmanagers	van	
PMV.	
	
Berlijn	
De	Investitionsbank	Berlin	(de	economische	ontwikkelingsbank	van	de	staat	Berlijn)	heeft	
verschillende	programma’s	lopen,	specifiek	op	de	financiering	van	bedrijven	uit	onder	meer	de	
creatieve	sector.		
	
Zo	reikt	ze	microkredieten	uit,	tot	25.000	euro,	die	snel	aangevraagd	kunnen	worden;	investeert	ze	in	
start	ups	via	minderheidsparticipaties	(300.000	tot	3.000.000	euro,	op	een	totaal	budget	van	30	
miljoen	euro)	en	voorziet	ze	leningen	tot	500.000	euro.	
	
New	York	
In	New	York	wordt	een	nieuw	modefonds	opgestart,	het	City	Fashion	Production	Fund.	Startende	
ontwerpers	uit	New	York	kunnen	een	beroep	doen	op	het	fonds,	dat	is	opgebouwd	uit	publiek/private	
middelen	(in	totaal	2.000.000	dollar,	gelijk	verdeeld	over	de	stad	New	York	en	Capital	Business	
Credit).		
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Het	is	de	bedoeling	om	leningen	aan	gunstige	tarieven	en	voorwaarden	uit	te	geven,	aangepast	aan	
de	productiecyclus	van	de	ontwerper.	Deze	middelen	kunnen	enkel	aangewend	voor	leveranciers	
binnen	New	York	te	vergoeden.	De	bedragen	van	de	lening	valt	tussen	de	50.000	en	300.000	dollar.		
	
Parijs	
In	Frankrijk	beheert	IFCIC,	Institut	pour	le	Financement	du	Cinéma	et	des	Industries	Culturelles,	een	
steunfonds,	dat	met	hulp	van	het	Franse	ministerie	van	Cultuur	en	Communicatie,	het	Franse	
ministerie	van	Economie	en	de	modelabels	Balenciaga,	Chanel	en	Louis	Vuitton	werd	opgericht.		
	
Het	fonds	biedt	terugbetaalbare	voorschotten	aan	modeondernemingen	in	Frankrijk	aan,	tot	100.000	
euro	per	onderneming	en	terugbetaalbaar	binnen	de	twee	jaar,	specifiek	voor	de	kosten	verbonden	
aan	de	productie	van	de	collectie.	Daarnaast	biedt	het	een	garantiefonds	aan.	
	
Daarnaast	beheert	IFCIC,	met	steun	van	DEFI,	een	garantiefonds	dat	de	toegang	tot	bancair	krediet	
moet	vergemakkelijken.	Tot	70%	van	een	lening	kan	gewaarborgd	worden,	met	een	maximum	van	
300.000	euro.15	
	
Een	laatste	fonds,	Mode	et	Finance,	van	de	publieke	investeringsmaatschappij	bpifrance,	investeert	in	
kleine	en	startende	Franse	ondernemingen	uit	de	modesector	via	minderheidsparticipaties	in	het	
eigen	vermogen.	Tussen	400.000	en	1.500.000	euro	wordt	ingebracht	voor	een	periode	van	5	tot	7	
jaar.	
	
Brussel	
Brusselse	ontwerpers	kunnen	een	beroep	doen	op	St’art,	opgericht	vanuit	het	Waalse	Gewest,	de	
Federatie	Wallonië-Brussel	en	de	Gewestelijke	investeringsmaatschappij	van	Brussel.	
	
Het	investeringsfonds	beschikt	over	17	miljoen	euro	en	is	gericht	op	de	creatieve	en	culturele	
sectoren.	
	
	 	

																																								 																																			 	
15	Ook	PMV	biedt	een	waarborgregeling	in	Vlaanderen	aan.	Deze	is	toegespitst	op	alle	sectoren.	
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6.2.5 Campagnes	en	events	

In	elke	modestad	zijn	er	activiteiten	die	de	zichtbaarheid	van	ontwerpers	moet	vergroten,	mode	bij	het	
grote	publiek	wil	bekend	maken	en	het	imago	van	de	modestad	beklemtonen:	dit	zijn	modeweken,	
internationale	campagnes,	activiteiten	binnen	stadstoerisme,…	De	modeweken	en	modemusea	worden	
verder	apart	besproken.	In	dit	luik	worden	andere	events	kort	toegelicht.	
	
Londen	en	New	York	zijn	duidelijk	prime	movers	en	erkennen	fashion	als	een	erg	belangrijke	drijfveer	van	
economische	ontwikkeling	in	de	stad.		
	
Ook	Antwerpen	kent	enkele	gerichte	mode-events	en	acties.	Onder	meer	de	eindejaarsshow	van	de	
Modeacademie	is	een	belangrijk	event;	ook	de	stad	investeert	in	instrumenten,	zoals	de	Fashion	in	
Antwerp	app.	
	
Antwerpen	
In	Antwerpen	zijn	er	verschillende	events	en	activiteiten	geweest,	vanuit	verschillende	initiatieven.	Zo	
is	er	het	Antwerp	Fashion	Festival,	een	initiatief	van	diverse	retailers.	Het	omvat	een	modeshow	en	
shopevents.	
	
Meer	op	de	sector	gericht	zijn	er	de	Fashion	Talks,	de	tweejaarlijkse	modeconferentie	georganiseerd	
door	FFI.		
	
Een	ander	belangrijk	event,	met	intertnationale	allure,	is	de	eindejaarsshow	van	de	Modeacademie	
Antwerpen.		
	
Vanuit	de	dienst	Toerisme	zijn	enkele	projecten	gelanceerd:	onder	meer	de	Fashion	in	Antwerp	app	
en	website,	een	stadskaart	met	alle	modeadressen.	Het	ModeMuseum	en	Antwerpen	Open	
organiseerden	met	steun	van	Toerisme	Vlaanderen	de	openluchttentoonstelling	Antwerp	Icons.	
	
New	York	
De	stad	New	York,	vanuit	het	NYCEDC,	zet	in	op	het	modekarakter	van	de	stad.	Dit	doet	ze	door	het	
lanceren	van	een	gratis	nieuwsbrief,	NYC	Fashion	Forward	newsletter,	het	organiseren	van	de	NYC	
Fashion	Career	Week,	met	info	over	werken	in	de	modesector	voor	starters,	het	mee-ondersteunen	
van	de	CFDA	Fashion	Incubator	tijdens	de	opstartfase.	
	
Daarnaast	zijn	er	de	CFDA	awards,	in	New	York:	jaarlijks	worden	de	beste	en	meest	veelbelovende	
ontwerpers	–nationaal	en	internationaal-	in	de	spotlight	gezet.	Het	event	wordt	vaak	omschreven	als	
de	Oscars	van	de	mode.	
	
Londen	
Het	Londense	bestuur	trekt	duidelijk	de	kaart	van	de	mode.	Dit	doen	ze	onder	meer	met	het	
ondersteunen	van	de	British	Fashion	Council.	De	stad	hanteert	een	duidelijke	mission	statement	en	
communiceert	naar	de	buitenwereld	met	de	slogan	“London:	home	of	menswear”	
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Binnen	de	stad	zelf	zijn	er	verschillende	events,	naast	de	modeweken.	Onder	meer	de	British	Fashion	
Awards,	georganiseerd	door	BFC,	is	een	belangrijk	event	voor	de	sector	en	het	brede	publiek.	
Met	London	Fashion	heeft	de	stad	een	gratis	glossy	over	mode,	zowel	online	als	op	print.	
	
Berlijn	
Berlijn	profileert	zich	als	een	creatieve	hotspot.	1	op	6	bedrijven	in	Berlijn	maken	deel	uit	van	de	
creatieve	sector.	Dit	wordt	sterkt	gepromoot	door	de	stad.	Berlijn	investeert	ongeveer	75	miljoen	
investeringen	in	communicatie,	media	en	de	creatieve	industrie,	waaronder	de	mode	industrie.	
	
Berlijn	werkt	onder	meer	samen	met	een	private	partij,	Berlin	Partner,	specifiek	rond	mode.	Berlin	
Parnter	staat	onder	meer	in	voor	de	organisatie	van	de	Berlin	Fashion	week	en	informeert	wereldwijd	
over	mode	in	Berlijn	via	brochures	en	magazines	.	Deze	magazines	zijn	zowel	voor	
modeondernemingen	als	voor	consumenten	en	toeristen.	Nieuwe	ontwerpers	en	shopping	locaties	
worden	erin	gepresenteerd.	
	
6.2.6 Modeweken	

Verschillende	modesteden	organiseren	fashion	weeks	(vaak	tweemaal	per	jaar).	De	gekendste	in	de	
industrie	zijn	deze	van	Milaan,	New	York,	Londen	en	Parijs.	
	
Naast	deze	big	4	worden	er	wereldwijd	steeds	meer	modeweken	georganiseerd:	Berlijn,	Amsterdam,	
Stockholm,	Madrid.	De	markt	voor	nieuwe	initiatieven	is	echter	beperkt.	Het	maakt	dat	dit	voor	
Antwerpen	–dat	nu	geen	modeweek	heeft-	een	moeilijke	kaart	is	om	in	te	zetten.	
	
Het	belang	van	deze	modeweken	speelt	op	twee	fronten:	enerzijds	zet	het	de	collecties	van	(lokale)	
ontwerpers	voor	inkopers	en	pers	in	de	kijker;	anderzijds	creëert	het	veel	aandacht	en	promotie	voor	de	
organiserende	stad.	Het	richt	zich	dus	zowel	op	de	verschillende	ketens	in	de	modesector,	als	op	de	
consument	en	toerist.	
	
Dit	laatste	aspect	wordt	steeds	meer	onderzocht	en	in	kaart	gebracht.	Voor	de	grote	steden	is	deze	
exposure	alvast	zeer	belangrijk.	Zo	zou	de	London	Fashion	week	ongeveer	100	miljoen	£	bijdragen	aan	de	
Londense	economie;	cijfers	voor	New	York	berichten	dat	de	New	York	Fashion	Week	tot	850	miljoen		$	
bijdraagt	aan	de	lokale	economie..	
	
Hieronder	lichten	we	de	kenmerken	van	enkele	belangrijke	modeweken	toe.	Onderstaande	grafiek	toont	
de	populariteit	en	bekendheid	van	de	vier	grote	modeweken;	en	verklaart	deels	de	intentie	van	Franse	en	
Italiaanse	overheden	om	meer	te	investeren	in	communicatie	en	promotie.	
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Bron:	New	York	Times,	gebaseerd	op	cijfers	2014	
	
London	Fashion	Week	

• Georganiseerd	door	de	British	Fashion	Council	
• 58	catwalk	shows	en	15	presentaties	op	5	dagen	tijd	
• 120	designers	presenteren	er	hun	werk.		

o Zowel	uit	het	Verenigd	Koninkrijk,	als	international	
o Startende	ontwerpers,	gevestigde	namen,	ready	to	wear,	accessoires	

• Ongeveer	5,000	bezoekers		
• Aandeel	van	luxemerken	tijdens	de	fashion	week	is	9%	

	
New	York	fashion	week	

• Georganiseerd	door	the	Council	of	Fashion	Designers	of	America	
• Meer	commercieel	gericht;	met	veel	aandacht	voor	communicatie	en	celebrities.	
• 227	catwalks	op	8	dagen	tijd	
• Ongeveer	116.000	bezoekers	per	fashion	week	
• Aandeel	van	luxemerken	tijdens	de	fashion	week	is	20%	
	

Paris	fashion	week	
• Georganiseerd	door	Fédération	française	de	la	Couture	
• Ready-to-wear	shows;	ook	belangrijk	voor	haute	couture	
• 93	catwalks	op	9	dagen	tijd	
• Ongeveer	5000	bezoekers	
• Aandeel	van	luxemerken	tijdens	de	fashion	week	is	30%	

Milan	Fashion	Week	

• Georganiseerd	door	The	National	Chamber	for	Italian	Fashion	
• Meer	commericeel	gericht;	glamour	
• 173	catwalks	op	6	dagen	tijd	
• Ongeveer	10.000	bezoekers	
• Aandeel	van	luxemerken	tijdens	de	fashion	week	is	40%	

Berlin	Fashion	Week	
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12	verschillende	trade	shows	–waaronder	Bread	and	Butter	Trade	show-	en	100	fashion	shows	
Ongeveer	3000	merken	
200.000	bezoekers	per	fashion	week	
Gesponsord	door	Mercedes	Benz	
	
	
6.2.7 Modemuseum	

In	zo	goed	als	elke	fashion	capital	vindt	men	museums	met	een	modecollectie.	Het	is	een	belangrijk	
aspect	voor	een	modestad,	in	die	zin	dat	het	een	zichtbaar	element	is	in	de	stad,	bereikbaar	voor	het	
brede	publiek.	Daarnaast	biedt	het	een	mooie	inspiratiebron	voor	lokale	ontwerpers	en	
modeondernemingen.	
	
Er	bestaat	een	grote	diversiteit	in	het	type	van	modemuseum.	Zo	zijn	er	musea	met	die	exclusief	gericht	
zijn	op	mode,	naast	musea	die	mode	als	een	onderdeel	van	een	ruimere	collectie	zien.	Zo	behandelt	het	
Nordic	Museum	in	Stockholm	de	evolutie	op	vlak	van	cultuur	in	Zweden,	van	de	Nieuwe	Tijd	tot	nu,	
waarvan	mode	een	belangrijk	onderdeel	uitmaakt.	Dit	is	ook	het	geval	in	Berlijn	en	Kopenhagen.	Ook	het	
Brooklyn	Museum	in	New	York	zet	–als	kunstmuseum-	in	op	tijdelijke	modetentoonstellingen.	
	
Sommige	–gespecialiseerde-	musea	zetten	eerder	in	op	modegeschiedenis	en	de	evolutie	van	mode	over	
de	tijd;	andere	musea	hebben	een	duidelijke	focus	op	innovatie,	nieuwe	ontwerpers	en	actualiteit.	
	
Antwerpen	biedt	met	het	ModeMuseum	een	internationaal	gewaardeerde	collectie	aan.	Het	bekleedt	ook	
binnen	het	modelandschap	van	Antwerpen	een	voortrekkersrol	en	is	actief	op	verschillende	sociale	
media.	De	sluitingsdagen	tijdens	juli	en	augustus	beperken	evenwel	de	voortrekkersrol	van	het	
Modemuseum	in	de	promotie	van	Antwerpen	als	modestad.	
	
	
Londen	
Victoria	&	Albert	Museum.		
• Belangrijk	kunst-	en	designmuseum	
• Erg	grote	en	volledige	collectie,	van	de	oudheid	tot	nu.		
• Collectie	van	75.000	stuks	
• Jaarlijks	ongeveer	3,2	miljoen	bezoekers	
	
Het	Fashion	And	Textile	Museum:		
• innovatie	in	design	van	de	laatste	eeuw	
	
Design	Museum	London	
• Heeft	geen	eigen	modecollectie	
• Organiseert	binnen	werking	mode	expo’s	

o Hussein	Chalayan	
o Women	Fashion	Power	
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o Paul	Smith	
	
The	Barbican	
• Kunstencentrum	in	Londen	
• Heeft	geen	eigen	modecollectie	
• Organiseert	binnen	werking	mode	expo’s		

o 30	years	of	Japanese	fashion	
o Viktor	&	Rolf	

	
New	York	
The	Costume	Institute	(onderdeel	van	The	Metropolitan	Museum	Of	Art)	
• Collectie	van	36.000	stuks	vanuit	5	continenten	en	7	eeuwen.		
• samenwerking	met	Vogue	op	vlak	van	sponsoring	
	
Het	modemuseum	bij	het	Fashion	Institute	of	Technology		
• collectie	van	ongeveer	50.000	stuks,	van	de	18e	eeuw	tot	nu.			
• Innovatieve,	prijswinnende	tentoonstellingen	
• Jaarlijks	ongeveer	100.000	bezoekers	

	
Parijs	
Palais	Galliera		
• French	Fashion	van	de	18e	eeuw	tot	nu.		
• 100.000	stuks	in	de	collectie	
• Werkt	met	tijdelijke	tentoonstellingen	
Musées	des	Arts	Décoratifs	(Collectie	van	het	Louvre:	"Musée	de	la	Mode	et	du	Textile")	

• Historische	collectie,	met	textiel	uit	de	7e	eeuw	
• Collectie	van	81.000	stuks		

Yves	Saint	Laurent	museum	
	
Antwerpen	
MoMu		
• door	verschillende	critici	in	de	top	10	van	's	werelds	beste	modemusea	F	
• Focus	op	hedendaagse	designermode,	maar	ook	historische	kledij	en	textiel	
• Collectie	van	25.000	stuks	
• Ongeveer	90.000	bezoekers	per	jaar	

	
Brussel	
Museum	voor	het	Kostuum	en	de	Kant		
• positioneert	zich	meer	als	een	Modemuseum	
• thematentoonstellingen	over	hedendaagse	mode	
	
Firenze	
The	Costume	Gallery		
• Grote	collectie	(6.000	stuk)	over	de	geschiedenis	van	de	mode	(stuks	van	16e	tot	20e	eeuw)	
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Gucci	museum	.	
	
Hasselt	
Modemuseum	Hasselt:		
• Historische	kleding,	accessoires,	mode-illustraties	en	hedendaagse	ontwerpers	
• Collectie	van	17.000	stuks	
• 36.000	bezoekers	
	
6.2.8 Opleiding	

Een	belangrijk	onderdeel	van	een	modestad	is	de	aanwezigheid	van	nieuwe	ontwerpers	en	creatief	talent,	
met	andere	woorden:	de	aanwezigheid	en	de	kwaliteit	van	de	modeopleidingen	in	de	stad.	
	
De	Antwerpse	Modeacademie	draagt	alvast	sterk	bij	tot	het	imago	van	Antwerpen	als	modestad	en	
wordt	internationaal	erg	gewaardeerd.	Op	officieuze	rankings	wordt	ze	steevast	in	de	top	10	gezet.	
	
In	deze	oefening	gaan	we	uit	van	de	ranking	op	Fashionista.com.	Deze	stellen	sinds	2010	jaarlijks	een	lijst	
op	met	de	top	50	opleidingen,	gebaseerd	op	vele	gesprekken	met	de	sector,	afgestudeerden,	experten…	In	
de	lijst	van	2014	staat	Antwerpen	in	de	top	10	tussen	belangrijke	modesteden	als	Londen,	New	York,	
Tokyo,	Milaan	en	Parijs.	
	
In	verschillende	steden	wordt	ingezet	op	een	ruimer	aanbod	van	modeopleidingen,	zoals	modetheorie,	
modegeschiedenis,	(post)doctorale	opleidingen,	modemanagement.	Deze	opleidingen	zijn	niet	alleen	op	
studenten	gericht,	maar	omvatten	ook	kortlopende	programma’s	voor	managers.	In	Antwerpen	lijkt	dit	
aanbod	eerder	beperkt.	Behalve	modemanagement	is	mode	volledig	afwezig	in	het	universitaire	aanbod.	
	
Een	opvallend	gegeven	is	de	ruime	aandacht	voor	alumniwerking	in	vele	modeopleidingen	(zie	onder	
meer	Fashion	Institute	of	Technology;	Parsons	te	New	York).	Dit	aspect	is	minder	uitgewerkt	bij	de	Mode	
academie	van	Antwerpen.	
	

1.	Central	Saint	Martins	(London)	

2.	London	College	of	Fashion	(London)	

3.	Parsons,	the	New	School	For	Design	(New	York)	

4.	Kingston	University	(London)	

5.	Antwerp	Royal	Academy	of	Fine	Arts	(Antwerp)	

6.	Fashion	Institute	of	Technology	(New	York)		

7.	Royal	College	of	Art	(London)	

8.	Bunka	Fashion	College	(Tokyo)	

9.	Instituto	Maragoni	(Milan)	

10.	ESMOD	(Paris)	
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Antwerpen	
De	Antwerpse	Modeacademie	scoort	hoog	in	internationale	rankings.	Fashionista.com	zet	ze	op	nr.	5	
in	hun	top	50	en	roemt	het	experimentele,	innovatieve,	avant-gardistische	karakter	van	de	opleiding.	
	
De	Antwerpse	Modeacademie	werd	in	1963	opgestart.	Ongeveer	60	studenten	starten	elk	jaar	met	de	
opleiding;	ongeveer	20	studenten	studeren	jaarlijks	af.	
	
Sinds	kort	worden	er	in	Antwerpen	bijkomende	opleidingen	rond	modemanagement	aangeboden	
door	de	Antwerp	Management	School.	Dit	zijn	master	classes	cultuurmanagement	en	een	summer	
school	rond	fashion	management		
	
Brussel	
De	modeopleiding	in	Brussel,	La	Cambre,	scoort	hoog	in	internationale	rankings.	La	Cambre	staat	op	
de	13e	plaats	in	de	ranking	van	Fashionista.com.	In	2013	stond	ze	nog	in	de	top	5,	voor	Antwerpen.	
Hier	gaat	het,	net	zoals	de	Modeacademie	in	Antwerpen,	over	fashion	design.	Het	wordt	als	een	meer	
traditionele	opleiding	gezien.		
	
Amsterdam	
Het	Amsterdam	Fashion	Institute	(AMFI)	biedt	drie	afstudeerrichtingen:	Fashion	&	Design,	Fashion	&	
Management	en	Fashion	&	Branding.	
	
Londen	
Londen	heeft	meerdere	gekende	scholen	met	modeopleidingen.	Central	Saint	Martins	en	London	
College	of	Fashion	bekleden	plaats	1	en	2	op	de	ranking	van	Fashionista.com.	Beide	zijn	ingebed	in	de	
University	of	the	Arts,	London.		
	
De	London	College	of	Fashion	combineert	fashion	design	met	onderzoek	en	consultancy.	Er	is	een	
uitgebreide	Business	&	Management	programma		
Central	Saint	Martins	biedt	naast	fashion	design	een	postgraduaatsopleiding	aan	in	fashion	design	en	
in	patroontekenen.	
	
Parijs	
Ook	Parijs	heeft	enkele	zeer	gekende	modeopleidingen.	Het	ESMOD	in	Parijs	staat	op	plaats	9	in	de	
ranking	van	Fashionista.	
	
Het	Institut	Français	de	la	Mode	heeft	enkele	zeer	gerichte	opleidingen,	met	aandacht	voor	
geschiedenis,	sociologie,	antropologie,…	binnen	de	creatieve	industrieën.	Er	is	onder	meer	een	Global	
Fashion	Management	Executive	MBA,	gericht	op	high	potential	managementfuncties	in	de	mode-
industrie	en	een	MSC	in	International	Luxury	Management,	gericht	op	functies	in	het	luxesegment.	
	
New	York	
New	York	heeft	met	Parsons	en	Fashion	Institute	of	Technology	(FIT)	twee	modescholen	in	de	top	10.	
(respectivelijk	op	de	3e	en	6e	plaats).		
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Parsons	School	of	Design	zet	onder	meer	in	op	Fashion	Design	en	Fashion	Marketing.	
	
Het	Fashion	Institute	of	Technology	biedt,	naast	een	opleiding	in	fashion	design,	een	master	in	Global	
Fashion	Management	aan	en	een	master	in	Fashion	and	Textile	Studies	(met	onder	meer	aandacht	
voor	modegeschiedenis,	theorie,…).	Aan	het	FIT	is	ook	het	modemuseum	Museum	at	FIT	verbonden.	
Het	heeft	sterke	linken	met	de	CFDA	(Council	of	Fashion	Designers	of	America),	zodat	er	op	dit	vlak	
vele	studentenwedstrijden	zijn.		
	
Berlijn	
Berlijn	heeft	met	10	modescholen	een	sterke	basis	aan	creatief	talent.	
Zo	heeft	Berlijn	ook	een	afdeling	van	ESMOD,	de	modeopleiding	met	wortels	in	Parijs,	met	
opleidingen	rond	fashion	design	en	patroontekenen.		
	
In	de	Akademie	Mode	und	Design	zijn	er	opleidingen	rond	fashion	design	en	modejournalisme.	
	
Firenze	
Polimoda	zet	in	op	verschillende	domeinen:	fashion	design	en	fashion	technology	(patroontekenen),	
Business	&	Communication.	Dit	laatste	luik	omvat	masteropleidingen	rond	fashion	trend	forecasting,	
fashion	enterprise,	brand	management,	marketing	&	communication,…		Ook	korte	
opleidingstrajecten,	van	een	week,	rond	brand	management,	luxury	management,	trend	forecasting	
worden	aangeboden.	
	
Polimoda	geeft	bijkomende	aandacht	aan	design	en	technologie	met	de	recente	start	van	een	Design	
Lab:	13	professionele	labs	voor	design,	naaien,	breien,	patroontekenen,…	Daarnaast	wordt	ingezet	op	
marketing	en	promotie	van	afgestudeerde	ontwerpers.	Polimoda	telt	in	totaal	ongeveer	1.300	
studenten,	waarvan	70%	uit	het	buitenland	komt.	
	
	
6.2.9 Ondersteunen	van	lokale	productie	

De	mogelijkheid	om	ook	lokaal	een	deel	van	het	productieproces	te	laten	plaatsvinden	wordt	binnen	de	
sector	als	belangrijk	gezien.	De	voordelen	van	lokaal	produceren	zijn	een	directere	communicatie	met	de	
bedrijven,	controle	van	de	producten	ter	plekke,	korte	levertijden	en	geen	of	minder	kosten	voor	levering	
en	douane.	Steeds	meer	bedrijven	richten	hun	activiteiten	op	de	behoeftes	van	de	lokale	ontwerpers:	
ontwerpen	worden	ter	plaatse	in	prototypes	omgezet	en	geproduceerd,	alvorens	de	grote	producenten	in	
Azië	of	Zuid	Europa	in	te	schakelen.	
	
Het	valt	op	dat	vele	modesteden	opnieuw	de	kaart	van	lokale	productie	trekken.	Hier	spelen	uiteraard	
vele	factoren:	was	er	reeds	historisch	veel	productie	en	in	welke	mate	zijn	de	activiteiten	reeds	
weggetrokken,	welke	kennis	en	knowhow	is	nog	aanwezig,	wat	is	de	hoogte	van	de	loonkost?	Niettemin	
wordt	het	als	een	belangrijke	schakel	binnen	de	modeketen	gezien.	
	
Zo	werden	in	Parijs	recent	door	burgemeester	Anne	Hidalgo	investeringen	aangekondigd	van	ongeveer	
60	miljoen	euro	over	een	periode	van	5	jaar.	Deze	zijn	gericht	op	het	verbeteren	van	het	modelandschap,	
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deels	door	investeringen	in	communicatie,	deels	door	het	ondersteunen	van	ambachten	en	het	lokale	
vakmanschap	in	Parijs	en	Frankrijk.	Eenzelfde	verhaal	wordt	gehoord	in	Italië.	Hier	worden	investeringen	
van	50	miljoen	euro	aangekondigd.	Een	deel	van	de	steun	is	specifiek	gericht	op	het	ondersteunen	van	de	
lokale	productie	en	kennis.	
	
Vlaanderen	heeft	historisch	gezien	een	geschiedenis	van	textielproductie,	die-zoals	in	vele	landen-	echter	
door	de	concurrentie	met	de	lageloonlanden	in	grote	mate	gedelokaliseerd	is.	Er	zijn	enkele	maatregelen	
opgestart,	gericht	om	ontwerpers	en	lokale	producenten	met	elkaar	in	contact	te	brengen.	In	
tegenstelling	tot	andere	landen	wordt	hier	een	minder	actieve	rol	in	gespeeld	door	de	overheid.	
	
België	
In	eigen	land	bieden	het	FFI,	MAD	Brussels	en	Creamoda	ondersteuning	bij	het	vinden	van	een	
geschikte	fabrikant.	De	publicatie	Belgian	Designer	Partners	lijst	alle	Belgische	producenten	op	die	
bereid	zijn	om	samen	te	werken	met	jonge	ontwerpers.		
	
Berlijn	
Ook	in	Berlijn	richt	men	zich	op	het	in	beeld	brengen	van	de	productiemogelijkheden	binnen	de	stad.	
Berlin	Partner	lijst	een	deel	van	deze	ondernemingen	op	en	brengt	de	activiteiten	hiervan	in	beeld.		
	
Daarnaast	is	er	de	financiële	steun	binnen	het	Design	Transfer	Bonus	programma,	die	de	
samenwerking	tussen	ontwerpers	en	technologische	bedrijven	ondersteunt.	
	
Londen	
DISC	–Designer	Manufacturer	Innovation	Support	Centre,	een	initiatief	van	het	Centre	for	Fashion	
Enterprise-	ondersteunt	productiebedrijven	en	ontwerpers	in	alle	stappen	van	het	productieproces.	
Het	zoekt	hierbij	naar	innovatie	in	producten,	processen	en	business	models.	4	experten	zijn	
aangesteld	om	de	ondernemingen	hierin	bij	te	staan.	
	
Italië/	not	just	a	label	
Het	online	verkoopplatform	not	just	a	label	organiseert	in	Italië	het	Origin:	Passion	and	beliefs	
programma.	Samen	met	de	stad	Vicenza	wordt	een	trade	fair	opgestart	waar	lokale	producenten	en	
ambachten	uit	de	regio	in	contact	worden	gebracht	met	ontwerpers.	Het	is	de	bedoeling	om	
toekomstige	samenwerkingen	op	te	starten.	
	
New	York	
Een	zeer	uitgebreid	pakket	aan	maatregelen	worden	momenteel	opgestart	in	New	York.	Hier	wil	men	
het	historische	Garment	District,	waar	traditioneel	de	textielproductie	gevestigd	was,	versterken	en	
uitbouwen.	Ook	hier	voelt	men	al	vele	jaren	de	concurrentie	met	het	buitenland	en	is	de	delokalisatie	
voelbaar.	De	bedoeling	is	om	de	kledingproductie	in	New	York	te	ondersteunen	en	te	transformeren,	
aangepast	aan	de	noden	van	de	ontwerpers.		
	
Zo	hebben	de	CFDA	en	NYCEDC		het	Fashion	Manufacturing	Initiative	opgestart.	Ook	hier	is	het	in	
hoofdzaak	de	bedoeling	om	ontwerpers	en	producenten	met	elkaar	in	contact	te	brengen.		
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Het	programma	bestaat	onder	meer	uit	een	investeringsfonds	dat	ondernemingen	moet	
ondersteunen	in	de	aanschaf	van	innovatieve	technologie,	on	the	job	training,	professionele	
ontwikkeling.	De	grootte	van	het	fonds	bedraagt	ongeveer	3	miljoen	$.	Daarnaast	wordt	er	een	
database	opgesteld	met	een	overzicht	van	de	lokale	productiecapaciteit	en	modeondernemingen	en	
wordt	een	fashion	production	fund	opgericht,	gericht	op	lokale	productie	
	
Daarnaast	investeert	de	stad	New	York-via	NYCEDC-	3,5	miljoen	$	in	de	ontwikkeling	van	een	
Manufacturing	Innovation	hub	for	Apparel,	Textiles	&	Wearable	Tech.	Deze	hub	–met	een	totale	
oppervlakte	van	ongeveer	15.000	m²-	moet	plaats	bieden	aan	startende	ontwerpers	en	
modeondernemingen	en	moet	lokale	productie	stimuleren.	Hiervoor	worden	onder	meer	12	ateliers,	
een	R&D	center,	een	opleidingscentrum,	opslagruimtes,	conferentieruimtes	voorzien.	Men	verwacht	
20	tot	30	bedrijven	en	50	ontwerpers	te	huisvesten	en	ongeveer	300	jobs	te	creëren.		
	
6.3 Overzicht	benchmark	

Volgende	figuren	vatten	de	benchmarkoefening	samen.	Voor	acht	steden	wordt	een	kwalitatieve	
appreciatie	van	de	verschillende	instrumenten	en	initiatieven	in	een	modestad	gegeven.	
	
Onderstaande	figuur	kijkt	naar	de	positie	van	Antwerpen	ten	opzichte	van	andere	Belgische	
modesteden.	Wat	zakelijke	ondersteuning,	subsidies	en	beurzen,	financiering	en	ondersteunen	
lokale	productie	betreft	is	de	score	gelijk	tussen	Antwerpen	en	Hasselt:	dit	zijn	instrumenten	die	
beschikbaar	zijn	voor	alle	Vlaamse	modeondernemingen.	In	Brussel	zijn	er	nog	bijkomende	
steunmaatregelen,	zoals	onder	meer	de	subsidie	voor	onderzoek	en	het	maken	van	prototypes.	De	
atelierruimte	binnen	MAD	in	Situ,	voor	Brussel,	lijkt	meer	modegericht	en	ondersteuning	te	bieden	
dan	de	atelierruimte	die	via	Studio	Start	ter	beschikking	wordt	gesteld.	De	incubator	in	Hasselt	is	nog	
niet	actief,	maar	is	ambitieus	in	zijn	doelstellingen.	Beiden	krijgen	hier	een	zelfde	score.	Antwerpen	
scoort	daarnaast	hoog	voor	zijn	modeopleiding	en	modemuseum.		
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Zakelijke	
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Subsidies	en	beurzen	

Financiering	
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Modeweken	

Mode	opleiding	
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Een	volgende	vergelijking	wordt	gemaakt	met	twee	andere	Europese	modesteden:	Berlijn	en	
Firenze,	op	respectievelijk	plaats	7	en	13	van	de	ranking	van	GLM.	Berlijn	springt	in	de	vergelijking	er	
duidelijk	tussenuit:	er	zijn	de	vele	modeopleidingen,	er	worden	subsidies	en	financiering	voorzien,	er	
zijn	talrijke	B2B	activiteiten	voor	modeondernemingen	en	ontwerpers,	en	bovenal	zijn	er	de	
modeweken.	Firenze	heeft	ook	interessante	elementen:	een	goede	en	brede	modeopleiding	via	
Polimoda	(met	aandacht	voor	design	en	management),	een	ModeMuseum	en	–via	onder	meer	
Polimoda	en	Pitti	Immagine-	zakelijke	omkadering,	uitgeruste	ateliers,	en	B2B	events.	Antwerpen	
meet	zich	duidelijk	met	de	top,	wat	de	Modeacademie	en	het	ModeMuseum	betreft,	maar	het	is	
duidelijk	dat	er	in	andere	modesteden	een	bredere	omkadering	is.	
	

	
	
Een	laatste	vergelijking	plaatst	Antwerpen	naast	de	top	3	van	de	moderanking	van	GLM:	Londen,	
Parijs	en	New	York.	Het	is	duidelijk	dat	in	deze	steden	een	divers	pakket	het	modekarakter	van	de	
stad	ondersteunt.	Wat	zakelijke	ondersteuning,	financiering	en	atelierruimte	betreft	–belangrijk	
onder	meer	om	modeondernemingen	en	ontwerpers	aan	je	stad	te	binden-	is	er	ruimte	tot	
verbetering.	Wat	lokale	productie	betreft	zijn	er	de	initiatieven	in	het	New	Yorkse	Garment	district,	
met	onder	meer	de	manufacturing	hub,	en	de	steun	vanuit	de	stad	Parijs	om	vakmanschap	verder	te	
ondersteunen.	
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Ook	in	deze	vergelijking	meet	de	Antwerpse	Modeacademie	zich	met	de	wereldtop,	al	is	het	
opleidingspakket	in	het	buitenland	wel	ruimer	(aantal	scholen,	aanbieden	van	modemanagement,	
mode	in	universitaire	aanbod).	Het	ontbreken	van	een	modeweek	in	Antwerpen	toont	zich	duidelijk	in	
deze	grafiek,	maar	dit	is	een	element	dat	door	de	opkomst	van	deze	modeweken	in	andere	steden	–
zeker	op	korte	termijn-	moeilijk	aangepakt	kan	worden.	
	
6.4 Conclusie	

Antwerpen	 bekleedt	 een	 unieke	 positie	 in	 het	modelandschap.	 Als	 relatief	 kleine	 stad	 houdt	 ze	 in	
internationale	vergelijkingen	stand	tussen	de	grotere	steden	Parijs,	Londen,	Milaan,	New	York:	allen	
grote	fashion	capitals	met	stevige	fundamenten,	waaronder	de	belangrijke	modeweken.	

Het	 dankt	 deze	 positie	 onder	 meer	 aan	 het	 imago	 van	 de	 Modeafdeling	 van	 KASKA	 en	 het	
ModeMuseum,	 en	 de	 creativiteit	 en	 innovativiteit	 van	 zijn	 ontwerpers.	 Antwerpen	 is	 een	 creatieve	
stad	en	krijgt	daarvoor	internationaal	erkenning.	Antwerpen	heeft	een	eigen	gezicht,	wat	ook	bleek	
uit	de	persanalyse:	Antwerpen	is	grensverleggend,	avant-garde,	creatief,	wervelend	en	vermaard.	

De	benchmark	 toont	dat	 er	 een	hevige	 competitie	woedt	om	als	 fashion	 capital	 gezien	 te	worden.	
Ontwerpers	 en	 startende	 ondernemers	 lijken	 dan	 ook	 beter	 omkaderd	 in	 de	 andere	 steden.	 Deze	
situatie	vergroot	het	risico	op	de	vlucht	van	creativiteit.	Zo	zijn	er	reeds	enkele	gekende	voorbeelden,	
zoals	Tim	Coppens	in	New	York	of	Peter	Pilotto	in	Londen.	

Zo	zien	we	in	het	buitenland:	

• Hogere	subsidies	en	financiële	ondersteuning	
• Atelierruimte	
• Meer	coaching	en	begeleiding	
• Ondersteunen	van	lokale	productie	en	vakmanschap		

	
Internationale	overheden	trekken	resoluut	de	kaart	van	mode	en	erkennen	het	als	imagoversterkend.	
Antwerpen	heeft	alvast	sterktes	waarop	verder	gebouwd	kan	worden	om	de	modestad	internationaal	
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op	de	kaart	te	zetten,	in	tegenstelling	tot	andere	steden,	waar	overheden,	desondanks	de	
afwezigheid	van	sterke	modefundamenten,	budgetten	uittrekken	ter	ondersteuning	en	promotie	van	
de	modesector.	
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7 Conclusies	en	aanbevelingen	

	

Het	onderzoek	wenst	het	belang	van	de	modesector	voor	Antwerpen	in	kaart	te	brengen.	Het	omvat	
diverse	invalshoeken:	

• Economisch	belang	van	de	sector	in	termen	van	werkgelegenheid	en	toegevoegde	waarde	
• Indirecte	spillover	effecten	
• Imago	van	Antwerpen	in	de	pers	
• Belang	van	mode	bij	toerisme	
• Benchmarking	van	het	modeproduct	in	Antwerpen	ten	opzichte	van	ander	steden	
	

7.1 Conclusies	

Cijfermatige	vaststellingen	–	directe	economische	impact	

In	2013	hebben	1.407	modebedrijven	hun	hoofdzetel	in	Antwerpen.	In	dat	jaar	zorgen	zij	voor	4.808	
voltijdse	 arbeidsplaatsen	 en	 realiseren	 ze	 tezamen	 bijna	 1.3	 miljard	 €	 omzet	 en	 300	 miljoen	 €	
toegevoegde	waarde.		

Antwerpen	 blijkt	 vooral	 een	aantrekkingspool	 voor	 bedrijven	 in	 de	kerncreatieve	 schakel	 van	 de	
mode(ontwerpers,	 patroontekenaars,…)	 30%	 van	 de	 Vlaamse	 bedrijven	 uit	 de	 bottom-uplijst	
creatie/vervaardiging	 is	 gevestigd	 in	 Antwerpen.	 Niettemin	 hebben	 slechts	 10%	 van	 de	 Vlaamse	
modebedrijven	hun	hoofdzetel	in	Antwerpen,	volgens	onze	top-downbedrijvenlijsten.		

Voor	de	hele	Vlaamse	modesector	geldt	echter	dat	een	beperkt	aantal	bedrijven	voor	het	grootste	
aandeel	 in	 werknemersaantallen,	 omzet	 en	 toegevoegde	 waarde	 zorgt,	 ook	 zo	 in	 Antwerpen.	
Deze	 grote	 ketens	 of	 fabrikanten	 vestigen	 hun	 (logistieke)	 hoofdzetel	 vaak	 liever	 in	 een	
industriegebied	dan	in	het	stadscentrum.	

Dit	 pareto-principe	 wordt	 geïllustreerd	 door	 de	 gesegmenteerde	 impactcijfers.	 Een	 handvol	
kledingketens	(2%	van	alle	Antwerpse	modebedrijven),	zorgt	voor	60%	van	de	werknemers,	46%	en	
44%	van	de	toegevoegde	waarde.	Het	middensegment	zorgt	voor	15%	van	het	aantal	bedrijven,	maar	
voor	20-25%	van	het	aantal	werkplaatsen,	omzet	en	toegevoegde	waarde.		

Bedrijfseconomisch	 gezien	 hebben	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 een	 beperkter,	 maar	 niet	 te	
verwaarlozen	aandeel	(10%	van	het	aantal	bedrijven,	6%	van	werknemers	en	9%	van	de	toegevoegde	
waarde).	 Het	 valt	 daarbij	 op	 dat	 onafhankelijke	 ontwerpers	 en	 de	 luxemode	 de	 hoogste	
toegevoegde	waarde	per	werknemer	realiseren,	een	indicatie	voor	de	meer	gespecialiseerde	arbeid	
in	deze	segmenten	in	vergelijking	met	de	hele	modesector.		

	

Cijfermatige	vaststellingen	–	indirecte	economische	impact	

Analyses	op	basis	van	de	Input-Output	Matrix	-gepubliceerd	door	het	Federaal	Planbureau-	wijzen	uit	
dat	mode	een	multiplier	heeft	 van	 1,65.	Deze	multiplier	 is	 samengesteld	uit	diverse	multipliers	 van	
een	aantal	 subsectoren	gelinkt	 aan	de	modesector	 (vervaardiging	 textiel,	 detailhandel	 en	 creatieve	
activiteit)	en	werd	bepaald	op	landniveau.	Concreet	betekent	dit	dat	een	vraag	in	de	modesector	van	
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1	€	 leidt	 tot	een	verhoging	van	de	productie	van	de	gehele	economie	van	1,65	€.	Deze	bijkomende	
economische	 waarde	 (spillover)	 komt	 vooral	 in	 de	 modesector	 zelf	 terecht,	 gevolgd	 door	
boekhoudkundige	diensten,	logistiek,	handel	en	exploitatie	van	onroerend	goed.	

Vergelijken	we	deze	multiplier	met	deze	van	andere	sectoren	op	landelijk	niveau	dan	lijkt	de	waarde	
gemiddeld.	 De	 multiplier	 van	 creatieve	 activiteit	 is	 relatief	 hoger	 dan	 de	 andere	 subsectoren	 die	
vervat	 zijn	 in	 de	 gevonden	 multiplier	 voor	 de	 modesector.	 Gezien	 het	 aandeel	 van	 ontwerp	 in	
Antwerpen	 kan	 aangenomen	 worden	 dat	 het	 spillovereffect	 voor	 de	 Antwerpse	 regio	 hoger	 kan	
liggen.	De	multiplier	 is	 bovendien	 een	maatstaf	 voor	 de	 relatieve	 afhankelijkheid	 van	 import	 in	 de	
Belgische	modesector.	Gezien	het	 aandeel	 van	modeontwerp	met	hoger	gebruik	 van	binnenlandse	
ateliers,	 is	 de	 afhankelijkheid	 van	 import	 relatief	 gezien	mogelijk	 iets	 lager,	 met	 eveneens	 een	 te	
verwachten	hogere	multiplier	dan	het	Belgisch	gemiddelde.	
	
De	multiplier	 omvat	 niet	 alle	 spillover	 effecten	 die	 denkbaar	 zijn,	 omdat	 deze	 niet	 allemaal	 in	 de	
productieketen	 (en	 dus	 de	 Input-Output	 Matrix)	 liggen.	 Het	 gaat	 bijvoorbeeld	 om	 de	 impact	 van	
mode	op	het	 imago	van	de	stad,	waardoor	creatieve	bedrijven	zich	 in	Antwerpen	vestigen	en	 jonge	
mensen	worden	aangetrokken	om	 in	Antwerpen	te	wonen	 (positieve	effecten	op	de	woningmarkt).	
Ook	de	impact	op	toerisme	valt	buiten	de	multiplier.	Hierover	werd	afzonderlijk	onderzoek	gevoerd.	

	

Imago	van	de	stad	-	persanalyse	

Er	 wordt	 algemeen	 aangenomen	 dat	 een	 hip	 imago	 een	 aantrekkingskracht	 heeft	 op	 zowel	 jonge	
mensen	die	 in	de	stad	komen	wonen	als	op	creatieve	bedrijven	die	zich	komen	vestigen	 in	de	stad.	
Daarom	werd	onderzoek	gedaan	naar	het	belang	van	de	mode	voor	de	imagovorming	van	Antwerpen	
op	basis	van	persverzamelingen.	Straalt	het	imago	van	de	modesector	af	op	de	stad?		

‘Antwerpse	mode’	is	een	begrip.	Het	product	mode	wordt	spontaan	geassocieerd	met	de	stad,	al	gaat	
het	 om	 een	 heel	 specifieke	 invulling:	 het	 ecosysteem	 rond	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers	 is	 de	
inhoudelijke	rode	draad.	De	persaandacht	beperkt	zich	echter	niet	alleen	tot	de	creatieve	individuen,	
maar	 spreekt	 ook	 over	 hun	 labels,	 bijzondere	 boetieks,	 evenementen	 en	 permanente	
aantrekkingsfactoren	 	 zoals	 de	Modeafdeling	 van	KASKA	 en	 het	ModeMuseum.	Dat	maakt	 dat	 de	
pers	 veel	 gelegenheden	 heeft	 om	 over	 Antwerpse	 Mode	 te	 schrijven.	 Daarbij	 komt	 dat	 het	
overheersende	imago	van	deze	productelementen	erg	consistent	 is.	Alle	elementen	van	Antwerpse	
mode	 worden	 blijkens	 de	 kwalitatieve	 persanalyse	 beschreven	 als	 avant-gardistisch,	
grensverleggend,	creatief,	wervelend	en	gezegend	met	een	(internationale)	positieve	reputatie.	
Deze	 adjectieven	 komen	 (weliswaar	 in	 iets	 minder	 intense	 vorm)	 terug	 bij	 de	 gewenste	
imagokenmerken	 van	de	nieuwste	marketingcampagne	van	de	 stad	Antwerpen.	 Zo	 versterkt	het	
imago	van	het	product	‘Antwerpse	mode’	ook	het	imago	van	de	stad	Antwerpen	als	geheel.		

Bovendien	maakte	de	kwalitatieve	analyse	duidelijk	dat	de	toon	van	artikels	over	mode	bijna	nooit	
negatief	is.	De	kracht	schuilt	hem	echter	in	het	enorme	bereik	van	de	pers	over	mode.	Deze	studie	is	
gebaseerd	 op	 een	 fractie	 van	 de	 pers	 over	 Antwerpse	 mode,	 maar	 de	 artikels	 hadden	 een	
gecumuleerd	 bereik	 van	922	miljoen	 keer	 potentieel	 gelezen	 en	 een	 advertentiewaarde	 van	 42	
miljoen	€.	2/3de	van	de	artikels	 in	onze	databank	was	bovendien	afkomstig	van	buitenlandse	pers.	
Niet	enkel	de	modebladen	uit	het	de	buurlanden	en	Europa	schrijven	over	Antwerpse	mode,	maar	we	
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vonden	 ook	 meerdere	 artikels	 uit	 VS	 en	 Azië	 terug.	 Dat	 maakt	 de	 mode	 een	 enorm	 krachtige	
ambassadeur	voor	Antwerpen.	

	

Effect	van	mode	op	toerisme	

Het	gemiddeld	aantal	dagtoeristen	 in	Antwerpen	 is	geschat	op	4,95	miljoen	bezoekers	per	 jaar,	 en	
verblijfstoeristen	 op	 ongeveer	 680.000	 overnachtingen	 met	 als	 motief	 ‘ontspanning	 en	 recreatie’.	
Gemiddeld	 spenderen	 verblijfstoeristen	 149	 euro	 per	 dag,	 waarvan	 27%	 voor	 shopping.	 Voor	
dagtoeristen	is	het	aandeel	shoppen	bijna	50%	op	een	besteding	van	79	euro	per	dag.	

De	rol	van	mode	in	de	motivatie	van	toeristen	om	naar	Antwerpen	te	komen	is	moeilijk	vast	te	stellen	
omdat	het	veelal	gaat	om	een	combinatie	van	 factoren.	Wel	weten	we	uit	bestaand	onderzoek	dat	
veruit	de	meeste	verblijfstoeristen	in	Antwerpen	(80%)	tijd	en	geld	besteden	aan	shopping,	maar	dat	
voor	een	veel	 kleiner	aandeel	 (tussen	de	 16%	en	de	40%)	 factoren	die	 in	 samenhang	 staan	met	de	
positionering	als	modestad	van	doorslaggevend	belang	zijn	(op	basis	van	marktonderzoek).	Wel	moet	
opgemerkt	worden	dat	deze	laatste	inschatting	optimistisch	te	noemen	is,	aangezien	ze	gebaseerd	is	
op	enquêtes	waarin	de	methode	‘geholpen	antwoorden’	is	toegepast.		

	

Troeven	van	Antwerpen	op	het	vlak	van	mode	versus	andere	steden	

Antwerpen	 bekleedt	 een	 unieke	 positie	 in	 het	modelandschap.	 Als	 relatief	 kleine	 stad	 houdt	 ze	 in	
internationale	vergelijkingen	stand	tussen	de	grotere	steden	Parijs,	Londen,	Milaan,	New	York:	allen	
grote	fashion	capitals	met	stevige	fundamenten,	waaronder	de	belangrijke	modeweken.	

Het	 dankt	 deze	 positie	 onder	 meer	 aan	 het	 imago	 van	 de	 Modeafdeling	 van	 KASKA	 en	 het	
ModeMuseum,	 en	 de	 creativiteit	 en	 innovativiteit	 van	 zijn	 ontwerpers.	 Antwerpen	 is	 een	 creatieve	
stad	en	krijgt	daarvoor	internationaal	erkenning.	Antwerpen	heeft	een	eigen	gezicht,	wat	ook	bleek	
uit	de	persanalyse:	Antwerpen	is	grensverleggend,	avant-garde,	creatief,	wervelend	en	vermaard.	

De	benchmark	 toont	dat	 er	 een	hevige	 competitie	woedt	om	als	 fashion	 capital	 gezien	 te	worden.	
Ontwerpers	 en	 startende	 ondernemers	 lijken	 dan	 ook	 beter	 omkaderd	 in	 de	 andere	 steden.	 Deze	
situatie	vergroot	het	risico	op	de	vlucht	van	creativiteit.	Zo	zijn	er	reeds	enkele	gekende	voorbeelden,	
zoals	Tim	Coppens	in	New	York	of	Peter	Pilotto	in	Londen.	

Zo	zien	we	in	het	buitenland:	

• Hogere	subsidies	en	financiële	ondersteuning	
Zowel	wat	steunmaatregelen	van	de	overheid	betreft,	als	specifieke	beurzen	of	
financieringsmiddelen	zijn	er	in	het	buitenland	veel	initiatieven	die	zich	in	het	
bijzonder	richten	op	(startende)	modeontwerpers	of	op	bepaalde	aspecten	van	de	
productiecyclus.	

• Atelierruimte	
Antwerpen	bezit	niet	over	een	specifieke	incubator	gekoppeld	aan	intensieve	zakelijke	
begeleiding	en	financiering	zoals	in	het	buitenland	wel	het	geval	is.		

• Meer	coaching	en	begeleiding	
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Binnen	diverse	initiatieven	en	formules	wordt	gerichte	coaching	en	zakelijke	
ondersteuning	gegeven.	In	Vlaanderen	gebeurt	dit	momenteel	via	het	Flanders	
Fashion	Fuel	pilootproject.	In	het	buitenland	is	dit	meer	structureel	ingebed.	

• Daarnaast	wordt	in	de	andere	modesteden	lokale	productie	en	vakmanschap	meer	
ondersteund.	

	
Internationale	overheden	trekken	resoluut	de	kaart	van	Mode	en	erkennen	het	als	imagoversterkend.	
Antwerpen	heeft	alvast	sterktes	waarop	verder	gebouwd	kan	worden	om	de	modestad	internationaal	
op	de	kaart	te	zetten,	in	tegenstelling	tot	andere	steden,	waar	overheden,	desondanks	de	
afwezigheid	van	sterke	modefundamenten,	budgetten	uittrekken	ter	ondersteuning	en	promotie	van	
de	modesector.	

	

7.2 Beleidsaanbevelingen	

Het	 onderzoek	 belichtte	 vele	 aspecten	 van	mode	 in	 Antwerpen.	 De	modesector	 is	 belangrijk	 voor	
Antwerpen,	 niet	 alleen	 in	 directe	 economische	 cijfers,	maar	 vooral	 in	 indirecte	 effecten	 op	 andere	
sectoren.	 Vanwege	 het	 beleid	moet	 dus	 ingezet	 worden	 op	mode.	 ‘Het	 beleid’	 met	 impact	 op	 de	
modesector	 situeert	 zich	 voor	 wat	 betreft	 Antwerpen	 op	 verschillende	 niveaus:	 het	 lokale	
stadsniveau,	 het	 provinciaal	 niveau,	 het	 regionale	 Vlaamse	 niveau	 en	 het	 nationale	 niveau.	 De	
aanbevelingen	 zullen	 hiermee	 rekening	 moeten	 houden.	 Ook	 voor	 andere	 organisaties,	 die	 niet	
rechtstreeks	 het	 beleid	 bepalen	 zijn	 er	waardevolle	 lessen	 te	 trekken	 uit	 de	 studie	wat	 betreft	 het	
optimaliseren	van	hun	activiteiten.	

Het	 onderzoek	 beperkte	 zich	 niet	 enkel	 tot	 analyses,	maar	 omvatte	 eveneens	 een	 klankbordgroep	
met	ondernemers	en	vertegenwoordigers	van	het	beleid	om	hun	visie	op	de	resultaten	te	capteren.	
Deze	feedback	is	eveneens	verwerkt	in	de	beleidsaanbevelingen.	

Communicatie	rond	ontwerpers	en	mode	op	stedelijk	niveau	

De	 kern	 van	 het	 imago	 van	 Antwerpen	 modestad	 draait	 rond	 de	 onafhankelijke	 ontwerpers,	 veel	
meer	dan	kledingketens	en	het	middensegment.	De	onafhankelijke	ontwerpers	 en	het	 ecosysteem	
errond	 onderscheiden	 bovendien	 Antwerpen	 van	 andere	mode-	 of	 winkelsteden.	 Antwerpen	 heeft	
troeven	 in	 vergelijking	met	 buitenlandse	 steden,	 zoals	 het	Modemuseum	 en	 de	modeafdeling	 van	
KASKA,	die	internationaal	uitgespeeld	kunnen	worden.	Voor	beleidsmakers	zijn	deze	sterke	merken	
een	troef	omdat	het	net	de	merken	zijn	die	de	meeste	mediawaarde	genereren.	Bovendien	is	voor	de	
onafhankelijke	 ontwerpers	 ‘earned	 media	 attention’	 cruciaal	 in	 hun	 communicatie	 (Schrauwen	 &	
Schramme	2013).	Daarbij	komt	dat	ze	door	hun	internationaliseringsstrategie	(ook	wel	‘born	globals’	
genoemd)	 hopen	 op	 erkenning	 in	 internationale	 en	 buitenlandse	 modepers	 (Van	 Andel,	 Demol	 &	
Schramme	2014)	en	deze	buitenlandse	pers	ook	actief	benaderen.		

Voor	een	communicatiebeleid	 rond	Antwerpen	of	Antwerpse	mode	 is	dit	een	 troef,	omdat	ze	niet	
alle	 communicatie	 over	 Antwerpen	 als	 modestad	 moet	 sturen.	 Het	 is	 echter	 cruciaal	 dat	
communicatiestrategieën	van	de	stad	of	Antwerpen	Toerisme	en	Congres	over	Antwerpen	Modestad	
of	rond	mode-evenementen	verwant	zijn	aan	dit	ecosysteem	van	onafhankelijke	ontwerpers.	Deze	
mode-evenementen	 blijken	 erg	 sterk	 in	 de	 imagovorming	 van	 Antwerpen	 Modestad.	 Bovendien	
hebben	 sommigen	 zelfs	 een	 langdurig	 effect,	 bewijze	 de	 vermelding	 anno	 2013	 van	 Mode	
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Landed/Geland	 uit	 2001.	 Stad	 Antwerpen	 heeft	 er	 dus	 alle	 baat	 bij	 te	 blijven	 investeren	 in	
evenementen	 rond	 de	 modesector.	 Bovendien	 kan	 gekeken	 worden	 hoe	 evenementen	 met	 een	
kleine	draagkracht	van	verschillende	actoren	kunnen	samenvallen	om	zo	enorme	synergie	te	creëren,	
zoals	 ‘Happy	Birthday	Dear	Academy’	dat	zich	voordeed	 in	2013.	Voor	de	buitenlandse	modepers	 is	
de	schaal	van	een	event	van	belang	bij	de	keuze	om	erover	te	schrijven.	Bovendien	versterkt	visuele	
aanwezigheid	in	de	stad,	ook	voor	bewoners	en	bezoekers	het	imago	van	hun	stad	als	modestad.	

Een	belangrijke	bedenking	hierin	is	dat	Antwerpen	niet	altijd	vermeld	wordt	in	artikels	over	mode	
gelinkt	aan	Antwerpen.	Het	is	dus	van	primordiaal	belang	dat	alumni	van	de	academie	zich	blijvend	
willen	associëren	met	hun	‘alma	mater’.	Een	alumnibeleid	van	de	academie	of	zijn	Modeafdeling	kan	
hierop	 inspelen.	 De	 persanalyse	 en	 benchmarking	 analyse	 illustreerden	 het	 belang	 van	 de	
Modeafdeling	 als	 een	 belangrijke	 gangmaker	 in	 de	 begripsvorming	 rond	 Antwerpse	 mode.	 De	
Modeafdeling	 wordt	 echter	 gestuurd	 door	 een	 klein	 team	 en	 heeft	 een	 beperkte	 financiële	
draagkracht.	Een	beleid	rond	Antwerpse	mode	dient	de	rol	van	de	Modeafdeling	en	zijn	invloed	dus	
ook	te	erkennen,	te	koesteren,	en	daar	waar	mogelijk	 is	 te	ondersteunen.	Maar	ook	de	 ‘Antwerpse’	
ontwerpers	zelf	kunnen	bij	bv.	evenementen	een	betekenisvolle	rol	krijgen	als	jurylid,	woordvoerder,	
curator,…	 Belangrijk	 is	 hierbij	 dat	 deze	 ontwerpers	 op	 hun	 creatieve	 kernkwaliteiten	 worden	
aangesproken.	

Het	kan	gesteld	worden	dat	meerwaarde	van	persaandacht	vooral	gerealiseerd	kan	worden	voor	de	
stad	Antwerpen.	Een	breed	spectrum	aan	ontwerpers	met	hoofdzetel	 in	Antwerpen	of	alumni	die	
zich	 inmiddels	 elders	 hebben	 gevestigd,	worden	 ook	 in	 de	 pers	 geassocieerd	met	 Antwerpen.	 Het	
communicatieluik	lijkt	dan	ook	vooral	een	rol	voor	de	stad	Antwerpen	om	op	te	pakken.		

Niettemin	 heeft	 ook	 een	 Vlaanderen	 baat	 bij	 een	 sterk	 imago	 van	 de	 Antwerpse	mode.	 Zoals	 we	
zagen	 in	 de	 beschrijving	 van	 de	 bedrijfseconomische	 impact	 trekt	 Antwerpen	 de	 kerncreatieve	
schakels	 in	 de	 modesector	 aan,	 terwijl	 veel	 bedrijven	 in	 ondersteunende	 schakels	 (fabrikanten,	
distributie,	 en	 retail)	 hun	 hoofdzetel	 hebben	 in	 industriegebieden	 buiten	Vlaanderen.	Het	 imago	 is	
misschien	 Antwerps,	 maar	 de	 bedrijfseconomisch	 winsten	 zitten	 in	 de	 hele	 Vlaamse	 regio.	 Beide	
partijen	hebben	dan	ook	baat	bij	een	sterke	Antwerpse	modesector.	

Op	 dit	 moment	 wordt	 de	 persaandacht	 voor	 mode	 in	 Antwerpen	 onvoldoende	 opgevolgd	 en	
gecoördineerd.	Deze	functie	zou	in	de	toekomst	gecreëerd	kunnen	worden,	zodat	alvast	duidelijk	 is	
wat	 het	 bereik	 en	 de	 potentie	 van	 de	 persaandacht	 voor	 Antwerpse	mode	 kan	 zijn	 en	 bijkomend	
actief	kan	worden	gecommuniceerd.	

	

Omkadering	modeondernemingen	

De	Antwerpse	Zes	spelen	nog	steeds	een	belangrijke	rol	 in	de	pers.	Hoewel	andere	ontwerpers	hun	
plaats	 opnemen,	 denk	 maar	 aan	 A.F.	 Vandevorst,	 Raf	 Simons	 of	 Peter	 Pilotto,	 blijven	 nieuwe	
doorbraken	 én	 consolidatie	 van	 deze	 nieuwe	 namen	 nodig	 om	 Antwerpen	 als	modestad	 op	 lange	
termijn	te	voeden.	Hiervoor	is	een	goed	draaiend	ecosysteem,	omkaderd	door	een	beleid	dat	inzet	op	
cruciale	locatiefactoren	van	primordiaal	belang.	Succesvolle	ontwerpers	en	hun	onderneming	hebben	
immers,	 naast	 de	 toegevoegde	waarde	 en	werkgelegenheid	 die	 zij	 zelf	 aan	 de	 economie	 brengen,	
spillover	 effecten	op	de	gehele	modesector	 in	de	 rest	 van	Vlaanderen:	 ze	 verhogen	de	bekendheid	
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van	 Belgische	 mode	 in	 het	 buitenland	 en	 versterken	 zo	 internationaal	 het	 imago	 van	
middensegmenters	en	retailondernemingen.	

De	 waardeketen/ecosysteem	 start	 bij	 de	 modeacademie,	 die	 internationaal	 gerenommeerd	 is	 en	
toekomstige	modeontwerpers	aflevert.	Het	doel	moet	zijn	deze	ontwerpers	in	Antwerpen	te	houden,	
daar	waar	we	vandaag	zien	dat	heel	wat	ontwerpers	met	potentieel	zich	elders	in	de	wereld	vestigen.	
Deze	moeten	 zich	minimaal	 blijven	 associëren	met	 hun	 studie	 in	 Antwerpen,	maar	 idealiter	wordt	
lokaal	 voldoende	 omkadering	 geboden.	 Ook	 andere	 opleidingen,	 zoals	 Fashion	 Management	 aan	
Antwerp	 Management	 School	 of	 meer	 kunstwetenschappelijk	 georiënteerde	 masteropleidingen,	
zoals	fashion	studies,	kunnen	bijdragen	in	dit	ecosysteem.		

Vandaag	wordt	deze	omkadering	van	modeondernemingen	vanuit	Vlaanderen	gesubsidieerd,	via	het	
Flanders	Fashion	Institute.	De	waardeketen	van	de	mode	strekt	zich	uit	buiten	de	Antwerpse	regio	via	
productieateliers,	 logistieke	 dienstverleners	 en	 verkooppunten	 (nationaal	 en	 internationaal).	Uit	 de	
benchmarking	bleek	dat,	om	internationaal	echt	mee	te	spelen,	er	nog	meer	moet	ingezet	worden	op	
omkadering	 in	de	vorm	van	 financiering,	zakelijke	ondersteuning,	mogelijkheid	 tot	 lokale	productie	
en	ondersteuning	bij	 internationalisering.	 In	Vlaanderen	werd	hiervoor	het	project	Flanders	Fashion	
Fuel	gelanceerd,	waarbij	een	selectie	van	4	ontwerpers	2	jaar	lang	via	opstartsubsidies	en	intensieve	
coaching	begeleid	worden	met	de	hoop	op	internationale	doorbraak.	Het	blijft	een	uitdaging	om	deze	
zakelijke	 ondersteuning	 aan	 te	 bieden	 en	 uit	 te	 breiden.	Ook	 de	 stad	 en	 provincie	 Antwerpen	 zelf	
zouden,	 gezien	 de	 meerwaarde	 die	 zij	 uit	 een	 bloeiende	 modescene	 kunnen	 halen,	 een	 meer	
intensieve	 rol	 kunnen	 opnemen	 in	 de	 zakelijke	 omkadering	 en	 internationalisering	 van	
modeondernemers.	

Een	 aantal	 drempels	 voor	modeondernemingen,	 zoals	 de	 hoge	 loonkost,	 zijn	materies	 die	 op	 een	
hoger	 beleidsniveau	 geregeld	 moeten	 worden.	 Op	 dit	 moment	 worden	 initiatieven	 genomen	 om	
startende	 ondernemingen	 te	 ondersteunen	 via	 een	 tax	 shelter	 (fiscale	 aftrek	 voor	 financiers	 van	
startende	 ondernemingen)	 en	 een	 vermindering	 van	 sociale	 bijdragen	 voor	 starters,	 waar	 ook	
modebedrijven	hun	voordeel	uit	kunnen	halen.	

Door	ondernemers	is	aangegeven	dat,	door	de	delokalisatie	van	de	textielproductie	(hoge	loonkost),	
de	creativiteit	 in	Antwerpen	en	Vlaanderen	in	het	algemeen	veel	minder	kansen	krijgt.	Een	ontwerp	
moet	 omgezet	 worden	 in	 een	 product:	 op	 dit	 moment	 zijn	 technische	 skills	 bijna	 niet	 meer	 voor	
handen	om	patronen	te	tekenen	en	prototypes	te	produceren,	toch	niet	tegen	een	aanvaardbare	prijs.	
Hier	 kan	 gedacht	 worden	 aan	 sociale	 tewerkstellingstrajecten	 met	 verlaagde	 sociale	 bijdragen.	
Vanwege	het	beleid,	zoals	 in	andere	 internationale	regio’s,	moet	meer	aandacht	komen	voor	 lokale	
productie	van	mode.	Creamoda,	als	sectorfederatie	moet	hier	actief	bij	betrokken	worden.	

Daarnaast	bleek	uit	de	klankbordgroep	dat	er	via	de	sectorfederaties	dan	wel	een	belangenvereniging	
is	 voor	 de	 modeproducenten	 in	 het	 algemeen,	 maar	 dat	 de	 rol	 en	 vertegenwoordiging	 van	
(onafhankelijke)	modeontwerpers	en	modeondernemingen	 in	deze	beperkt	 is.	Om	drempels	aan	 te	
kaarten	in	de	sector	bij	de	overheid	en	vragen	om	ondernemen	in	de	sector	te	‘versnellen’	is	het	van	
belang	dat	er	met	1	 stem	gesproken	kan	worden.	De	werking	van	de	bestaande	 federaties	moet	 in	
deze	verbeterd	worden.	

Shopping	en	toerisme	
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Modeontwerpers	 moeten	 hun	 producten	 eveneens	 tentoon	 kunnen	 stellen	 op	 kwalitatieve	 wijze.	
Door	de	opkomst	van	retail	en	schaalvergroting	van	luxemerken	zijn	overlevingskansen	voor	galeries	
of	 multimerkenwinkels	 beperkter.	 Dit	 soort	 boetieks	 genereren	 veel	 persaandacht	 en	 zijn	 een	
lieveling	 in	de	 toeristische	pers,	maar	 zijn	niet	noodzakelijk	op	 lange	 termijn	duurzaam.	Een	beleid	
rond	winkelpanden	houdt	dus	best	de	mogelijkheid	in	voor	dergelijke	kleinschalige	boetieks.	Zoals	in	
hoofdstuk	3	werd	geïllustreerd,	ligt	een	belangrijke	economische	multiplicator	van	de	modesector	in	
de	vastgoedsector.		

Momenteel	maakt	de	grote	hoeveelheid	winkels	op	een	compacte	oppervlakte	Antwerpen	uniek.	De	
populariteit	 van	deze	winkelregio	 stuwt	 echter	 ook	de	winkelprijzen	de	hoogte	 in	waardoor	 enkele	
plekken,	 zoals	de	Meir,	 louter	nog	bevolkt	worden	door	de	krachtige	winkelketens.	Een	uitgekiend	
pandenbeleid,	met	voldoende	monitoring	van	ontwikkelingen	en	evoluties	in	de	stad,	kan	een	plaats	
voor	 de	 kleinschaligere	boetiekconcepten	of	 galeries	 in	 het	 stadscentrum	waarborgen	 en	daardoor	
het	diverse	winkelaanbod	zo	eigen	aan	Antwerpen,	garanderen.		

Een	groot	aandeel	van	de	toeristen	spendeert	tijd	en	geld	aan	shopping.	Economisch	gezien	is	het	
daarom	te	verkiezen	om	in	te	zetten	op	het	aantrekken	van	modetoerisme.	De	rol	van	mode	als	
motief	om	naar	Antwerpen	te	komen	kan	op	dit	moment	niet	vastgesteld	worden.	Het	beleid	kan	
daartoe	beslissen	om	bijkomende	gegevens	hiervoor	te	verzamelen	via	marktbevraging.	Het	uniek	
mode	imago	van	Antwerpen	zorgt	er	alvast	voor	dat	alle	belangrijke	kledingketens	hier	aanwezig	
willen	zijn	en	blijvend	een	gevarieerd	en	kwaliteitsvol	winkelaanbod	garanderen.	
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