Dutch Fashion Foundation activiteiten 2000 – 2017
De Dutch Fashion Foundation (DFF) ontstaat uit een groeiende vraag naar de
ontwikkeling van een Nederlands modeklimaat. Angelique Westerhof, medeoprichter en
directeur van de masteropleiding Fashion Institute Arnhem zag dat afgestudeerde
modeontwerpers moeite hadden om op eigen kracht collecties te presenteren, een eigen
label op te zetten en een connectie te vinden met de internationale mode-industrie. Ze
richt de Dutch Fashion Foundation op om de status van een collectief Nederlandse
modediscipline te ontwikkelen. DFF is een onafhankelijke, zelfgenerende non-profit
organisatie, die niet wordt gesubsidieerd door de overheid maar werkt met structurele
subsidies op projectbasis.

2000

Kijkend naar de ambities van de afgestudeerde ontwerpers en de problemen die zij
tegenkomen, worden de eerste stappen gezet in de herkenning en erkenning van
Nederlandse mode bij media, hogere en lagere overheden, fondsen en internationale
partijen.

2001

De internationale campagne ‘Dutch Touch’ begint om ontwerpers aan te laten sluiten bij
bestaande structuren in het buitenland. Het belang van Nederlandse mode als
exportproduct wordt benadrukt en een eigen identiteit wordt gecreëerd om zo het
onderscheidend vermogen van Nederlandse ontwerpers te laten zien ten opzichte van
andere landen.

2002

In samenwerking met managementcentrum De Baak VNO-NCW worden verschillende
mode-exposities en presentaties georganiseerd met als uitgangspunt ondersteuning en
kennisuitwisseling tussen modeontwerpers en bedrijven op het gebied van management
en commercie.

2003

De Dutch Fashion Foundation wordt officieel geïntroduceerd met het evenement ‘Moët &
Chandon A Tribute to the Dutch Fashion Foundation’ en toont de collecties van vijf
generaties aan het Fashion Institute Arnhem afgestudeerde ontwerpers. 800 gasten uit
de nationale en internationale media, bedrijfsleven, onderwijs en creatieve industrie zijn
aanwezig. ‘A Tribute to…’ bewijst hoeveel modetalent er bestaat op Nederlandse bodem,
dat het mogelijk is dit grootschalig te presenteren en zo het Nederlandse modeveld bij
elkaar te brengen.
DFF betrekt een kantoor in het World Fashion Centre; een basisplek om verschillende
projecten te organiseren en om een spil te zijn tussen ontwerpers en andere creatieven.
Een gedeelte van het kantoor wordt een showroom voor de collecties van afgestudeerde
ontwerpers na vraag van stilisten om de collecties te fotograferen voor Nederlandse en
buitenlandse media.

2004

In Rome is DFF onderdeel van ‘WonderHolland’, een interdisciplinaire expositie van
beeldende

kunst,

installaties,

fotografie,

videokunst

en

mode

door

Nederlandse

vormgevers, georganiseerd door het Nederlands Instituut in Rome, de Nederlandse
Ambassade en officieel geopend door Koningin Beatrix.
In samenwerking met vijf gerenommeerde Europese instituten als Central Saint Martins
en Flanders Fashion Institute wordt het digitale modearchief ‘Contemporary Fashion
Archive’ gelanceerd dat de wisselwerking laat zien tussen de Europese modevelden.
Een collectieve modeshow met Nederlandse ontwerpers wordt gepresenteerd tijdens de
allereerste Amsterdam Fashion Week.

2005

De ‘Dutch Touch’-campagne wordt voortgezet met een grootschalig aantal modeshows en
interdisciplinaire presentaties in de modehoofdsteden Parijs en New York. Het doel is om
andere markten te verkennen en Nederlandse mode te introduceren in samenwerking
met het Nederlands Cultuur Fonds. De nadruk ligt op het aangaan en onderhouden van
structurele samenwerkingsverbanden met locale partijen.
In Nederland koppelt DFF ontwerpers aan het bedrijfsleven met creatieve concepten als
het ontwikkelen van een nieuw uniform voor Transavia.com en een limited edition
Bugaboo by Bas Kosters.

2006

De eerste ‘Prelude’-modesalon vindt in samenwerking met Mercedes-Benz plaats.
Ontwerpers krijgen de kans hun collecties te presenteren aan het DFF-netwerk van pers,
bedrijven, mode en creatieve professionals. Het is een bouwend platform bestaande uit
een overall-begeleiding en een mogelijkheid voor de ontwerper om vier seizoenen mee te
doen. In samenwerking met het World Fashion Centre wordt ‘The Floor’-gecreëerd; een
hele verdieping in the WFC voor studio’s van de ontwerpers, een pr-unit met showroom
en algemene ontmoetingplaats.

2007

De start van de jaarlijkse ‘Dutch Fashion Awards’; een meetmoment voor de stand van
zaken in hedendaagse Nederlandse mode ten opzichte van het buitenland. Een
internationale jury beoordeelt en adviseert een groep Nederlandse modelabels die bezig
zijn hun eerste stappen te zetten op de internationale modemarkten.
‘Dutch Touch Rome’ vindt plaats met ondersteuning van het Ministerie van Economische
Zaken en de Nederlandse Ambassade in Rome met het doel om een Nederlands product
te implementeren in een hoge kwaliteitsmarkt.

2008

Na de eerste editie van de ‘Dutch Fashion Awards’ in 2007 zijn de juryleden zo
enthousiast over de ontwerpers dat zij zelf contacten leggen binnen hun netwerk voor
mogelijkheden om de ontwerpers verder te helpen in hun internationale groei. Na vraag
vanuit Milaan wordt met een aantal labels ‘Dutch Touch Milaan’ georganiseerd, waarbij de
focus ligt op het ontwikkelen van langdurige relaties in samenwerking met locale
partners.

2009

Meegaand met de ambities van de ontwerpers bij de verdere ontwikkeling van hun label
richt ‘Dutch Touch’ zich in Parijs en Milaan, naast het creëren van zichtbaarheid en
kennisoverdracht, steeds verder op sales, matchmaking en sourcing om daarmee de
positie van Nederlandse mode en de labels van de ontwerpers structureel te versterken.

2010

DFF stopt met de ‘Prelude’-modesalons omdat de prioriteiten van de ontwerpers
verschuiven; zij hebben behoefte om zich internationaal verder te ontwikkelen. Met
ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken kan ‘Dutch Touch’ zich drie jaar
lang structureel voortzetten op modebeurzen in Parijs en Milaan met 30 Nederlandse
modelabels, met de nadruk op brand-development en internationale positionering.

2011

‘Dutch Touch’ wordt grootschalig ingezet met aanwezigheid op de vrouwen- en
mannenmodebeurzen van Milaan, Florence, Parijs en een modeshow op de residentie van
de Nederlandse Ambassadeur in Rome. Terugkoppeling naar het Nederlandse modeveld
gebeurt via ‘Dutch Touch Coming Home’ op de Modefabriek. ‘Residence de la Mode’, een
speciale mode-route met winkels en exposities door het centrum van Den Haag wordt
gekoppeld aan de Dutch Fashion Awards die jaarlijks in Den Haag worden gehouden.

2012

De Dutch Fashion Foundation organiseert samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het
‘Cultuurfonds Modestipendium’: een financiële injectie van 50.000 die jaarlijks wordt
uitgereikt aan een ander Nederlands modelabel dat vanwege haar gevestigde reputatie
en maturiteit niet in aanmerking komt voor andere financiële injecties die door
Nederlandse fondsen ter beschikking worden gesteld. ‘Dutch Touch’ verkent naast het
modeveld van Milaan, Parijs en Florence ook Berlijn. In Nederland wordt een presentatie
van Nederlandse ontwerpers gegeven tijdens de ‘TedX Binnenhof’-bijeenkomst waar ook
Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima aanwezig zijn. De laatste editie van de ‘Dutch
Fashion Awards’ wordt georganiseerd in Den Haag.

2013

Nu de ‘Dutch Touch’-campagne is afgelopen onderhoudt de Dutch Fashion Foundation de
contacten met het netwerk dat de afgelopen jaren in Italië is gevormd middels een
‘Fashion and Food Experience’ in het Hotel Savoy tijdens de modeweek van Florence.
In Nederland organiseert DFF samen met het Andaz Amsterdam Prinsengracht hotel vijf
keer een ‘A String of Pearls’-evenement waarbij verschillende Nederlandse ontwerpers
worden gepresenteerd aan een geselecteerde groep gasten tijdens een exclusieve lunch

en samenkomst. Het is een kleinschaligere doorzetting van de Prelude modesalons die
DFF tussen 2006 en 2009 organiseerde in de Amsterdams binnenstad.

2014

DFF is terug tijdens de modeweek van Florence met de ‘Fashion and Music Experience’.
In Nederland worden het netwerk en de kennis die tijdens ‘Dutch Touch’ zijn opgedaan
teruggekoppeld aan het Nederlandse modeveld via het ‘2014 Fashion Symposium’.
Tijdens het symposium reflecteren key-note-speakers samen met een publiek van 200
ontwerpers, studenten, creatieven, media en beleidsmakers op de internationale en
historische ontwikkelingen in de mode-industrie. Hoofdspreker is Floriane de Saint Pierre
van het gelijknamige mode-headhuntersbureau in Parijs.

2015

Voor de derde keer vindt er een samenkomst van modeontwerpers en Italiaans netwerk
plaats in Hotel Savoy in Florence, dit keer presenteren Nederlandse ontwerpers zich
tijdens de ‘Fashion and Photography Experience’.
De ‘So Dutch Fashion’-showroom op ‘The Floor’ in het World Fashion Centre wordt
opgeheven. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren meerdere PR-bureaus gestart die
opkomende ontwerpers in hun showroom profileren en zo de initiële rol van de showroom

hebben overgenomen. Ook het Dutch Fashion Foundation-kantoor sluit. De projecten van
DFF worden georganiseerd door verschillende freelance-medewerkers en een permanente
basis blijkt overbodig. DFF wordt een mobiel instituut, deels gelijk aan de manier waarop
de DFF-projecten in de beginjaren werden georganiseerd.

2016

Het Cultuurfonds Modestipendium wordt voor de 6de keer uitgereikt ter ondersteuning
van een Nederlands modelabel. De ontwerpers die voor dit stipendium in aanmerking
komen zijn grotendeels zelfstandige labels die ook aan de ‘Dutch Touch’ campagne
hebben deelgenomen. Een financiële injectie blijkt voor een label nog steeds noodzakelijk
om een (inter)nationale strategie te blijven uitrollen.

2017

De zevende editie van het Cultuurfonds Modestipendium wordt in februari uitgereikt in de
Bijenkorf in Amsterdam aan modevormgever Ronald van der Kemp.

Door te zijn

meegegroeid met de ontwerpers en met haar ontwikkelde kennis, vaardigheden en
netwerk breiden de activiteiten van de Dutch Fashion Foundation als mode-incubator zich

steeds verder uit met activiteiten om zo in te kunnen blijven spelen op de ontwikkelingen
het huidige modeklimaat.

2018
De uitreiking van de 8ste editie van het Cultuurfonds Modestipendium dat samen met het
Prins Bernhard Cultuurfonds wordt georganiseerd vindt plaats in het Stedelijk Museum
Amsterdam. De ontvanger van dit jaar, Bas Kosters, presenteert zijn nieuwe collectie
door middel van een interdisciplinaire kunstinstallatie. Na de uitreiking wordt de
installatie voor het museumpubliek opengesteld en creëert daarmee een wisselwerking
tussen kunst en mode, en laat zien dat de rol van mode zich steeds verder ontwikkelt
van exclusief naar inclusief.

2019
De negende editie van het Cultuurfonds Modestipendium wordt in april uitgereikt aan
ontwerper Erik Frenken in het Nieuwe Werktheater. Tijdens deze gelegenheid benadrukt
Angelique Westerhof het belang van onafhankelijke ontwerpers die culturele waarde
toevoegen. Fashion is tegenwoordig overal. Dit is het gevolg van internet en de “über
branding” van de grote modebedrijven. Mode is op deze wijze gedemocratiseerd.
Onafhankelijke ontwerpers zijn als vrije geesten onmisbaar om verschraling te
voorkomen”.

