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“For it is not simply a matter of using the opportunity to consume affirm or express an existing sense of self 

but also it is a question of constructing a sense of self by means of the act of consumption; it would be just 

as true to say that the self is built through consumption as that consumption expresses the self.”  

(C. Campbell, 1983) 

 

“Vroeger maakten en verkochten modeontwerpers- in feite naaisters- alleen jurken; tegenwoordig verkopen 

we aan de hele wereld een lifestyle.” 

(Oscar de la Renta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Voorwoord 

 
Het afgelopen semester heb ik als scriptant gewerkt voor de onderneming TNC Store B.V., het modelabel 

van Tony Cohen. Hier heb ik onderzoek gedaan naar de afnemers van Tony Cohen en hoe er beter 

ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften van de (potentiële) afnemers van de drie aparte lijnen.  

Dit onderzoek is zowel op de vraag- als aanbodzijde gericht. Aan de vraagzijde worden vragen behandeld 

als: “Wat is de algemene indruk/imago van Tony Cohen?” en “Wat is de beleving van de (potentiële) 

eindafnemers van de drie lijnen?” Vragen zoals: “Wat kenmerkt de Nederlandse modebranche?” en “Is er 

in Nederland een markt voor haute couture?” worden behandeld aan de aanbodzijde. 

De intentie van dit rapport is een helder beeld te geven van de beleving van de (potentiële) afnemer en de 

modebranche van de drie lijnen van Tony Cohen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Marlot Kiveron 

Amsterdam, januari 2012 
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1. Aanleiding en context 
 

De mode-industrie heeft de afgelopen decennia veel ontwikkelingen doorgemaakt en zal in de 

aankomende tijd nog veel ontwikkelingen doormaken. Er zijn verschillende trends te signaleren. 

Voorbeelden hiervan zijn democratisering, individualisering, internationalisering en digitalisering 

Democratisering 

Het ontstaan van de massaproductie in de 19e eeuw wordt vaak als oorzaak gezien van de democratisering 

van de mode. Door de massaproductie werd kleding goedkoper waardoor deze bereikbaar was voor een 

groter deel van de bevolking. 

Een andere oorzaak is de toegenomen economische bereikbaarheid van kleding voor de arbeidsklasse. 

Volgens Svendsen konden de lagere klassen ook deelnemen aan de strijd om er voornaam uit te zien maar 

viel niet al het onderscheid weg1. 

In de jaren ’80 verschijnt ‘straatmode’ in de haute couture mede door modeontwerpster Vivienne 

Westwood. “Modeontwerpers volgen vandaag de dag ‘de straat’ en niet meer omgekeerd”2. Couture 

ontwerpers laten zich via het straatbeeld inspireren door kleding van confectieontwerpers.  

De grenzen tussen haute couture, prêt-á-porter en confectie vervagen. Dit blijkt onder andere uit het 

combineren van kleding uit verschillende segmenten door consumenten. “We zijn een ‘knip & plak’- cultuur 

geworden, waarin iedereen lekker kan knutselen en zijn kleding en zelfs zijn identiteit bij elkaar grabbelt.”3 

Individualisering 

Sinds modieuze kleding voor een grotere groep mensen bereikbaar is, is het consumptieverlangen 

gegroeid. In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt met de verkorting van de arbeidstijd en de groei van 

salarissen, consumptie steeds belangrijker.  

Mensen raken losser van traditionele banden en klassenverhoudingen, dit wordt individualisering 

genoemd. Er ontstaat meer ruimte voor nieuwe levensstijlen en visies waardoor er tegelijk nieuwe 

consumptiewijzen ontstaan. Mensen voelen zich bevrijd van de druk van klassenculturen en traditionele 

voorschriften, ze zijn daardoor afhankelijk geworden van de druk van de arbeidsmarkt en van de 

consumptiecultuur4. 

Consumptiegoederen en mode worden eind 20ste eeuw minder gezien als afspiegeling van de 

klassenculturen. Het belang van klassenpositie, status en afkomst wordt kleiner. Persoonlijke smaak en 

individuele wensen ziet men als bepalend.    

Het is zo belangrijk om de juiste kleding te dragen dat ook mensen die totaal niet geïnteresseerd zijn in 

uiterlijk zich toch goed genoeg zullen kleden om sociale censuur te voorkomen5. Er zijn veel kledingstijlen 

die allemaal sociaal geaccepteerd zijn mits niet te extreem. De uitdaging voor consumenten is niet om 

kleren te hebben die modieus zijn, maar meer om te bepalen welke mode te volgen6. 

Er ontstaan oneindig veel verschillende vormen van modieus zijn. Vandaar ook het belang van merken, zij 

blijken een efficiënt medium te zijn om het marginale verschil uit te dragen. Goederen worden opgeladen 

met connotaties verschillend van andere merkgoederen7. De symbolische waarde van kleding wordt steeds 

belangrijker. Men is op zoek naar een identiteit en consumeert deze in symbolische waarden. De 

                                                           
1 Svendsen 2004 
2 Portnoy 1986, p.34 
3 Smelik 2006, p.157 
4 Beck 1992 
5 Bell 1976 
6 Svendsen 2004, p.62 
7 Delhaye 1991 
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concentratie op symbolische waarde leidt ertoe, dat de omzetsnelheid steeds toeneemt omdat deze wordt 

beheerst door de logica van mode8. 

Volgens de gerenommeerde sociologen Giddens9, Beck10 en Bauman11 wordt de identiteit actief gevormd 

door persoonlijke consumptiepatronen. Onderzoekers noemen het nieuwe consumentengedrag; levensstijl. 

“A lifestyle gives material form to a parcticular narrative of self-identity… we all not only follow lifestyles but 

in an important sense are forced to do so.”12 

Internationalisering 

In de jaren ’50 bepaalden de ontwerpers in Parijs de kledingregels. Mode is met toenemende mate 

internationaal geworden. In de jaren ’60 ging de Engelse mode een grotere rol spelen. Amerika en Japan 

verspreidden vanaf de jaren ’70 en ’80 hun stijl over de modewereld. Naast Parijs ontwikkelden Londen, 

New York en Tokyo zich als modesteden. Er was geen toestemming van Franse ontwerpers meer nodig. Er 

moest voldoende interesse zijn bij het publiek.  

De mode wordt in dit opzicht postmodern genoemd. Net als in de kunst zijn er in de huidige mode vele 

richtingen in plaats van één dominante stroming. “Tegenover het handjevol couturiers dat aan de 

vooravond van de crisis vedettestatus bezat, staat nu een heel peloton ontwerpers uit verschillende landen 

dat internationaal de aandacht trekt”13. 

Digitalisering 

Internet is het afgelopen decennium een steeds grotere rol gaan spelen in het dagelijks leven. Ongeveer 

94% van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 12 tot 75 jaar beschikten in 2010 over internet14. De 

gemiddelde Nederlander is in 2011 drie uur en zes minuten online15. Naast de informatieve functie hebben 

de functies van internet zich verbreed naar communicatie, entertainment en transactie16. In 2010 ziet het 

er naar uit dat social media standaard tot de marketingmix zullen behoren17. 

Via het internet kan men een paar minuten na de catwalk show de eerste beelden zien. Hierdoor zijn de 

collecties die in de winkels hangen eigenlijk al ‘oud’ en gaat de wisseling van verschillende modes steeds 

sneller. 

Ook zijn er steeds meer consumenten die zelfgeproduceerde content online zetten zoals bloggers. Bloggers 

worden door ontwerpers in de armen gesloten door de grote invloed die zij hebben op de consument18. 

Huidige mode-industrie 

Door deze ontwikkelingen is de modebranche enorm veranderd en nog steeds aan het veranderen. Door de 

komst van massaproductie is mode bereikbaar voor een groot deel van de bevolking. Identiteit en 

consumptiegedrag wordt steeds meer met elkaar verbonden. De consument leeft naar een lifestyle en 

wordt beïnvloed door modestromingen uit alle hoeken van de wereld via onder andere internet en social 

media. De spelers op de markt moeten steeds sneller inspelen op de behoeften van de consument.  

TNC Store B.V. is een relatief kleine en jonge speler in de modebranche. Het portfolio bestaat uit drie 

dameslijnen; een haute couture lijn, een prêt-á-porter lijn en een confectielijn. De verschillen in de lijnen 

zitten voornamelijk in de stoffen, de details en de prijs. De afnemersgroepen van de verschillende lijnen zijn 

nog niet concreet in kaart gebracht. 

 

Het is voor Tony Cohen van groot belang om inzicht te krijgen in de markten die hij bewerkt en kan 
                                                           
8 Svendsen 2004, p.126 
9 Giddens 1991 
10 Beck 1992 
11 Bauman 1991 
12 Giddens 1991 
13 Maso 1987, p 317 
14 www.cbs.nl 
15 www.digivaardigdigibewust.nl 
16 Swaan 1985, p.18 
17 www.dutchcowgirls.nl 
18 www.nieuwsblad.be 



11 
 

bewerken zodat er gerichter kan worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de (potentiële) 

afnemers. 
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2. Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 

2.1 Probleemanalyse 

Bij TNC Store B.V. is er weinig bekend over de eindconsument van de verschillende lijnen. Mede hierdoor 
en de ontwikkelingen in de markt is er geen duidelijke positionering van de kledinglijnen.  

2.2 Probleemstelling 
De onderneming TNC Store B.V. beschikt niet over informatie over de afnemers van Tony Cohen en de 

wensen en behoeften die zij hebben. Dit leidt ertoe dat er geen duidelijke marketingstrategie is. 

2.3 Doel 
Het doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de afnemers van Tony Cohen en de positie van 

Tony Cohen in de modebranche.  

2.4 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: 

 “Wie zijn de afnemers van Tony Cohen en hoe kan er beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften 

van de (potentiële) afnemers van de drie aparte lijnen van Tony Cohen?” 

Bij de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

Tony Cohen 

Dv1  Hoe hoog is de brand awareness van Tony Cohen? 

Dv2  Wat is de algemene indruk/het imago van Tony Cohen? 

Dv3  Is de (potentiële) eindconsument op de hoogte van de drie verschillende lijnen? 

Dv4  Wat is de beleving van de (potentiële) eindafnemers van de drie lijnen? 

Dv5 Is er sprake van samenhang tussen de beleving van de drie lijnen? 

Dv6  Snijden deze drie aparte lijnen elkaar of vullen ze elkaar aan? 

Dv7 Wie zijn de eindafnemers van Tony Cohen? 

Dv8 Is er sprake van een samenhang tussen de doelgroepen van de verschillende lijnen? 

Nederlandse modebranche 

Dv9 Wat kenmerkt de Nederlandse modebranche? 

Dv10 Is er in Nederland een markt voor haute couture? 

Dv11 In de kunst- en cultuursector is er sprake van de trend; high brow, low brow, no brow. Vindt 

deze trend ook plaats in de modesector? 

Dv12 Hoe ziet het aankoopproces van de eindconsument eruit bij aanschaf van een 

kledingstuk? 

Deelvragen zijn hierbij: 

 - Welke aspecten zijn doorslaggevend bij de keuze van een kledingstuk? 

- Waarop wordt de keuze voor een merk gebaseerd? 

- Wat is het bewustzijnsniveau van de (potentiële) klant? 

 - Welke kanalen worden geraadpleegd om aan informatie over de huidige trends te                       
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komen? 

- In hoeverre wordt er door de consument gebruik gemaakt van het internet als 

verkoopkanaal? 

Dv13 Is er sprake van samenhang tussen de aankoopprocessen van een haute couture stuk en 

een prêt-á-porter stuk? 

Dv14  Is het voor de eindconsument verwarrend als een ontwerper of modehuis meerdere lijnen 

in zijn portfolio heeft? 

Inspelen op trends 

Dv15 Hoe kan Tony Cohen het beste gebruik maken van een webshop? 

Dv16 Hoe kan Tony Cohen het beste gebruik maken van social media?  
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3. Onderzoeksopzet 
 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er onderzoek gedaan. De deelvragen worden 

beantwoord worden door middel van resultaten uit desk - en field research. Binnen het field research is er 

zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. 

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit diepte-interviews met stakeholders anders dan de eindconsument. 

Daarnaast is er een focusgroepdiscussie georganiseerd voor (potentiële) afnemers. 

Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit een enquête die is verspreid onder (potentiële) afnemers om 

erachter te komen hoe het staat met de naamsbekendheid van de drie lijnen, hoe het beslissingsproces 

eruit ziet en wat het beeld is dat zij hebben van de drie lijnen. 

3.1 Methodes van onderzoek 

 

De volgende methodes van onderzoek zijn toegepast. 

 

3.3.1 Deskresearch 

Branche onderzoek 

Door middel van branche onderzoek zijn er succesvolle webshops in de modebranche geanalyseerd.  

Literatuurstudie 

De literatuurstudie verduidelijkt of er een markt is voor haute couture in Nederland en of er net zoals in de 

culturele industrie ook in de mode-industrie sprake is van de trend no brow. Tevens wijst de literatuurstudie 

uit hoe er het beste gebruik kan worden gemaakt van social media. 

3.3.2 Fieldresearch 

Diepte-interviews 

Er zijn zeven diepte-interviews gehouden met stakeholders van TNC Store B.V. anders dan de 

eindconsument. Uit deze diepte-interviews is naar voren gekomen hoe zij het imago van Tony Cohen zien 

en wat kenmerkend is voor de Nederlandse modebranche. Diepte-interviews kunnen toegepast worden in 

zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek19. In dit onderzoek is er gekozen voor de kwalitatieve vorm van 

diepte-interviews. De diepte-interviews hebben een semigestructureerde opzet. Bij deze vorm van 

interviewen staan de meeste vragen vast en is er daarnaast ruimte om te achterhalen wat achterliggende 

                                                           
19 Saunders 2004, p. 285 

Methodes Deelvragen 

Desk research:  

Literatuurstudie Dv10, Dv11, Dv16 

Brancheonderzoek Dv15 

Field research:  

Diepte-interviews Dv1, Dv2, Dv3, Dv5, Dv6, Dv7, Dv8, Dv9, Dv10, 

Dv11, Dv13, Dv14, Dv15, Dv16 

Focusgroepdiscussie Dv1, Dv4, Dv5, Dv12 

Enquête Dv1, Dv3, Dv4, Dv5 Dv7, Dv8, Dv12, Dv15, Dv16 
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gedachten en motivaties zijn. Er is gekozen voor diepte-interviews omdat er veel stakeholders waren met 

belangrijke gedachten en kennis voor dit onderzoek. Het was van belang dat zij niet beïnvloed zouden 

worden door elkaar en dat er doorgevraagd kon worden naar achterliggende motivaties. 

Focusgroepdiscussie 

Er is één focusgroepdiscussie georganiseerd met (potentiële) eindconsumenten. Hier is gediscussieerd 

over het imago, het verschil tussen de verschillende lijnen en aankoopprocessen. 

Een focusgroepsdiscussie behoort tot kwalitatief onderzoek. Een focusgroepdiscussie levert andere 

resultaten op dan een diepte-interview. Dit komt omdat er meerdere deelnemers zijn aan het gesprek. Er is 

gekozen voor een focusgroepdiscussie omdat er binnen de groep potentiële afnemers interactie 

plaatsvindt. Het onderwerp wordt breed bekeken omdat deelnemers aangemoedigd worden om na te gaan 

in welke mate zij dezelfde of juist afwijkende meningen en ervaringen hebben. Daarnaast proberen de 

participanten elkaar te begrijpen en reageren ze op elkaar20. Door dit proces van ‘sharing and comparing’ 

worden de participanten getriggerd om dieper na te denken over de onderwerpen. 

Enquête 

Door een enquête te verspreiden onder driehonderdvijftig (potentiële) afnemers is er een totaalbeeld 

gegeven van de beleving en aankoopproces van de consument.   

Een enquête is een vorm van kwantitatief onderzoek. Er is gekozen voor een enquête om zo de mening en 

motivatie van een groter publiek te achterhalen. Doordat de geënquêteerde anoniem blijft wordt er vaak 

soepeler meegewerkt aan de vragenlijst21. 

3.2 Kwaliteit van het onderzoek 
Diepte-interviews 

Er zijn in totaal zeven diepte-interviews afgenomen bij stakeholders van TNC Store B.V. Om een objectief 

beeld te geven van de kijk op verschillende aspecten vanuit de modebranche, zijn er meerdere 

professionals geïnterviewd. Hieronder valt een imagodeskundige en mede-eigenaar van Amsterdam 

International Fashion Week, een modejournaliste, een online editor van een modemagazine, de Financial 

en projectmanager van de Dutch Fashion Foundation, de agent van 2LoveTonyCohen, een Nederlandse 

modeontwerper en een verkoopster uit de Flagship store van Tony Cohen. De participanten van de diepte-

interviews hebben toestemming gegeven voor de toegepaste weergave van de diepte-interviews. 

Achtergrondinformatie van de participanten van de diepte-interviews is te vinden in hoofdstuk 4.  De 

diepte-interviews staan in de bijlagen. 

Focusgroepdiscussie 

De participanten van de focusgroepdiscussie zijn deels select en deels aselect gekozen. De intentie was 

om verschillende soorten vrouwen van verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. Dit doel is bereikt. Er 

is niet getoetst of de resultaten van het onderzoek zich herhalen omdat er één focusgroepdiscussie heeft 

plaatsgevonden. Achtergrondinformatie van de participanten van de focusgroepdiscussie is te vinden in 

hoofdstuk 4. Het transscript van de focusgroepdiscussie staat in de bijlagen. Op de bijgevoegde DVD zijn de 

videobeelden van de focusgroepdiscussie te zien. 

Enquête 

De enquête is online verspreid via een sneeuwbalsteekproef. De link naar de enquête is door verschillende 

vrouwen doorgestuurd naar vrouwen in hun omgeving. Mede omdat er een prijs verbonden was aan het 

doorsturen van de enquête, is deze heel ver gekomen.  

Deze steekproef is niet geheel aselect, waardoor sommige groepen ondervertegenwoordigd zijn. In het 

analyseren van de resultaten is hier rekening mee gehouden. De enquête en de resultaten staan in de 

bijlagen. 

                                                           
20 Lucassen 2007, p.55 
21 Glabbeek 2009, p. 88 
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3.3 Opbouw van het onderzoek 

Het onderzoek is opgebouwd uit 22 hoofdstukken waarin antwoord wordt gegeven op de verschillende 

deelvragen. 

 

Na dit inleidende hoofdstuk zal er in hoofdstuk 4  achtergrondinformatie worden gegeven over de 

participanten van de focusgroepdiscussie en de diepte-interviews. 

In hoofdstuk 5 wordt antwoord gegeven op deelvraag 1: “Hoe hoog is de brand awareness van Tony 

Cohen?”. 

In hoofdstuk 6 wordt deelvraag 2: “Wat is de algemene indruk/imago van Tony Cohen?” beantwoord.  

In hoofdstuk 7 wordt er antwoord gegeven op de deelvraag 3: “Is de (potentiële) eindconsument op de 

hoogte van de drie verschillende lijnen?”. 

Deelvraag 4: “Wat is de beleving van de (potentiële) eindafnemers van de drie lijnen?” wordt behandeld in 

hoofdstuk 8. 

In hoofdstuk 9 wordt deelvraag 5: “Is er sprake van samenhang tussen de beleving van de drie lijnen?” 

beantwoord. 

Deelvraag 6: “Snijden deze drie aparte lijnen elkaar of vullen ze elkaar aan?” wordt beantwoord in 

hoofdstuk 10. 

In hoofdstuk 11 wordt er antwoord gegeven op deelvraag 7: “Wie zijn de eindafnemers van Tony Cohen?”. 

In hoofdstuk 12 wordt deelvraag 8: “Is er sprake van samenhang tussen de doelgroepen van de 

verschillende lijnen?” beantwoord. 

Op deelvraag 9: “Wat kenmerkt de Nederlandse modebranche?” wordt in hoofdstuk 13 antwoord gegeven. 

In hoofdstuk 14 wordt deelvraag 10: “Is er in Nederland een markt voor haute couture?” beantwoord. 

Deelvraag 11: “In de kunst- en cultuursector is er sprake van een trend; high brow, low brow, no brow. 

Vindt deze trend ook plaats in de modesector?” wordt beantwoord in hoofdstuk 15. 

In hoofdstuk 16 wordt er antwoord gegeven op deelvraag 12: “Hoe ziet het aankoopproces eruit van de 

eindconsument bij aanschaf van een kledingstuk?”. 

In hoofdstuk 17 wordt deelvraag 13: “Is er sprake van samenhang tussen de aankoopprocessen van een 

haute couture stuk en een prêt-á-porter stuk?” beantwoord. 

In hoofdstuk 18 wordt er antwoord gegeven op deelvraag 14: “Is het voor de eindconsument verwarrend 

als een ontwerper of modehuis meerder lijnen in zijn portfolio heeft?”. 

Hoofdstuk 19 behandelt deelvraag 15: “Hoe kan Tony Cohen het beste gebruikmaken van een webshop?”. 

Op deelvraag 16: “Hoe kan Tony Cohen het beste gebruikmaken van social media?” wordt in hoofdstuk 20 

antwoord gegeven. In hoofdstuk 21 staan de conclusies van deelvragen onder elkaar en hoofdstuk 22 

wordt een eindconclusie geformuleerd en er zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag: “Wie 

zijn de afnemers van Tony Cohen en hoe kan er beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van 

de (potentiële) afnemers van de drie aparte lijnen van Tony Cohen?”. 
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4. Achtergrond informatie participanten 
 

4.1 Participanten focusgroepsdiscussie 

 
 Karisa Jansen 

Karisa Jansen is 23 jaar en woont in Amsterdam. Zij woont 

sinds vijf jaar op kamers met haar nichtje en twee vrienden uit 

Den-Haag. Karisa  heeft inmiddels vier jaar een relatie met 

Tijmen. Zij heeft kort geleden de opleiding Media Informatie 

Management aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond en 

staat op het punt een lange reis maken naar Indonesië. Als 

bijbaan werkt Karisa inmiddels al vier jaar bij Rederij de 

Nederlanden. Naast haar bijbaan doet Karisa aan atletiek en 

hardlopen. Karisa is net begonnen met fotograferen, ze zit 

hiervoor sinds kort op cursus. Daarnaast is Karisa 

geïnteresseerd in de werking  van social media en kookt ze 

graag.  

 

Marjolein Schulting 

Marjolein Schulting is 53 jaar en is net verhuisd naar de 

Rivierenbuurt in Amsterdam met haar twee katten. Hiervoor 

heeft ze twintig jaar in Haarlem gewoond. Marjolein heeft al 

jaren een Latrelatie met Frans. Frans werkt op de ICT-afdeling 

van een grote bank. Marjolein heeft twee kinderen van twintig 

en eenentwintig jaar die beiden op kamers wonen. Marjolein 

werkt als Personal Assistent van de directeur van het 

Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ze zingt al haar leven lang 

in koren als sopraan en is uit liefde voor klassieke muziek bij 

het Koninklijk Concertgebouw Orkest gaan werken. Naast het 

bezoeken van concerten is kunst een grote interesse van 

haar. Ze leest hier graag over en bezoekt geregeld musea en 

galerieën. Daarnaast wandelt Marjolein graag in de natuur. 

 

Carien Reugebrink 

Carien Reugebrink is 47 jaar en woont samen met haar man 

Edwin en twee dochters van 13 in Amsterdam. Carien heeft 

een eigen vintage winkel in Amsterdam en is erg 

geïnteresseerd in mode, zowel vintage als Isabel Marant en 

Dries van Noten behoren tot haar favorieten. Naast mode is 

Carien erg geïnteresseerd in kunst. Ze fotografeert en muziek 

heeft een grote rol in haar leven. Ze is opgegroeid met bandjes 

maar houdt ook van dance en klassiek op zijn tijd. Carien gaat 

graag naar films in de Uitkijk, Rialto en Studio K. Daarnaast 

houdt ze erg van theater, vroeger heeft ze zelf veel aan theater 

gedaan.  Carien houdt niet heel erg van shoppen maar wel van 

vintage marktjes. 
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Lisa Meddens 

Lisa Meddens is vorige maand 20 jaar geworden en woont 

met vriendinnen op kamers in de Pijp in Amsterdam. Vorig jaar 

deed zij de opleiding Fashion & Branding aan het Amsterdam 

Fashion Institute, deze zomer besloot zij naar de Vogue 

Academy te gaan. Naast haar opleiding werkt Lisa bij Ristretto 

in Magna Plaza als barista. Deze zomer gaat Lisa misschien 

naar Amerika om daar stage te lopen bij een modebedrijf. 

Mode is een grote interesse van Lisa. Ze bezoekt ook weleens 

een tentoonstelling in een museum die aan mode gerelateerd 

is. Daarnaast houdt Lisa erg van koken en uitgaan.  

 

Bianca Alane 

Bianca Alane is 28 jaar en woont samen met haar vriend in 

Amsterdam in de buurt van het Hoofddorpplein. Bianca werkt 

bij MPR, een Fashion en Lifestyle Pressoffice. Hiervoor heeft 

Bianca op de Gerrit Rietveld Academie gestudeerd, de 

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten en communicatie 

aan de Hogeschool INHolland in Den-Haag. Ze houdt erg van 

mode, vooral van vintage. Andere merken die zij mooi vindt 

zijn Humanoid en Alexander McQueen.  Muziek is een grote 

interesse van Bianca, zij luistert van Aeroplane tot Kate Bush. 

Daarnaast houdt Bianca van poëzie en  de stad Parijs. 

 

Akira Dieters 

Akira is 38 jaar en woont samen met haar man Rogier in 

Diemen. Ze heeft twee zonen van 19 en 4 jaar. Akira is 

werkzaam bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest op de 

afdeling Public Relations en heeft een balletopleiding gevolgd. 

Ze heeft nog steeds een grote interesse voor ballet. Vroeger 

was tango dansen een grote hobby maar daar komt ze de 

laatste tijd niet aan toe. Ze gaat graag naar klassieke 

concerten en dansvoorstellingen. Akira houdt niet van sport. 

 

 

Lisette Castel 

Lisette Castel is 26 jaar. Ze woont samen met haar cavia in 

Amsterdam. Lisette is cum laude afgestudeerd in 

muziekprogrammering. Ze is nu nog bezig met het afronden 

van haar studie muziekwetenschappen. Naast haar studie is 

Lisette werkzaam als programmeur van Kamermuziek bij het 

Koninklijk Concertgebouworkest. Lisette is niet echt bezig met 

mode maar houdt wel van mooie kleding. Zij vind mooie 

stoffen heel belangrijk bij haar kledingkeuze. 
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4.2 Participanten diepte-interviews 

  

Bart Maussen 

Bart Maussen is imagodeskundige en eigenaar van The Dutch PR Group (de 

Maussen Group B.V., Leads Public Relations en MPR B.V.) en sinds 2010 mede-

eigenaar van Amsterdam International Fashion Week. Bart is sinds 1987 

werkzaam in de marketing en communicatiebranche. Bart is 45 jaar en woont 

samen met zijn man in Amsterdam. Mode is een grote interesse van Bart. Veel 

klanten van MPR en de Maussen Group B.V. zijn bedrijven in de modebranche. 

 

 
 

 Claudia Dierdorp 

Claudia Dierdorp werkt bij Otto Klein. Otto Klein is sinds augustus 2011 de 

agent van 2LoveTonyCohen in Nederland. Claudia is medeverantwoordelijk voor 

de verkoop van 2LoveTonyCohen. Claudia is 42 jaar en woont samen met haar 

man Otto Klein en twee kinderen van 7 en 11 jaar in Amsterdam. Claudia is al 

20 jaar werkzaam in de mode-industrie. Daarnaast is mode ook een grote 

interesse van Claudia en houdt ze zich erg bezig met wat ze draagt.  

 

 

Sui Lie Tan 

 

Siu Lie Tan is medewerker in de Flagship stores van Tony Cohen in Amsterdam. 

Siu Lie is 30jaar en woont samen met haar twee zoontjes en haar man in 

Amsterdam. Siu Lie is zelf ook modeontwerpster en houdt zich alleen bezig met 

haute couture. Ze werkt alleen met draperieën en snapt hierdoor heel goed de 

collecties van Tony Cohen. Siu Lie heeft een paar sopranen in Amsterdam als 

vaste klanten waardoor ze het ontwerpen goed kan combineren met haar werk 

in de winkels van Tony Cohen. Siu Lie heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in 

Leiden en verder geen modegerelateerde opleiding gevolgd. 

 

Jan Boelo Drenth 

 

Jan Boelo Drenth is eigenaar en hoofdontwerper van zijn eigen modelabel Jan 

Boelo. Het bedrijf heeft naast Jan nog drie medewerkers. Jan Boelo is 22 jaar en 

woont in Groningen. Jan Boelo is vorig jaar afgestudeerd aan de Hogeschool van 

de kunsten in Utrecht. Tijdens zijn opleiding heeft Jan onder andere stage 

gelopen bij Jan Taminiau en Balmain in Parijs. In juli heeft Jan Boelo zijn tweede 

collectie geshowd tijdens Amsterdam International Fashion Week. Zijn kleding 

wordt verkocht in Nederland bij SPRMRKT en Designer Café in Utrecht. 

Daarnaast worden zijn ontwerpen gedragen door onder andere Victoria 

Koblenko, Stacey Rookhuizen en Carice van Houten. 
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Tanja Terstappen 

Tanja Terstappen is Online Editor bij het magazine Glamour, onderdeel van G+J 

Uitgevers. In 2007 heeft zij de opleiding Media en Informatie Management 

afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Tanja is sinds 2004 werkzaam in 

de mediabranche en heeft onder andere bij de Gijrath Media Groep voor de 

magazines JFK, Jackie en Miljonair gewerkt. Mode is een grote interesse van 

Tanja. Als Online Editor bij Glamour heeft Tanja dagelijks te maken met het 

nieuws op modegebied. 

 

 

Teresa Brito-Adão  

Teresa Brito-Adão is bijna vijf jaar Financial and Project Manager bij de Dutch 

Fashion Foundation. Teresa is hiervoor werkzaam geweest in onder andere ICT 

en in de politiek. Teresa is 42 jaar en is negentien jaar geleden naar Nederland 

gekomen. Zij woont samen met haar man en haar twee zoontjes in Amsterdam. 

Mode is een grote interesse van Teresa. Teresa is bij de Dutch Fashion 

Foundation begonnen als Financial Manager maar heeft na een korte periode 

ook Project Manager geworden en houdt zich dagelijks bezig met mode. 

 

 

Georgette Koning 

Georgette Koning is een toonaangevend modejournalist en schrijft onder 

andere voor NRC Handelsblad, nrc.next, Elsevier Stijl, Link, Vogue.it, Avantgarde 

en Morf.nl. Daarnaast heeft zij verschillende boeken geschreven waaronder 

samen met Piet Paris het boek Mode van A tot Z. Georgette heeft in Amsterdam 

modevormgeving gestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. Daarna heeft ze 

in Parijs voor verschillende modehuizen gewerkt waaronder Thierry Mugler. 
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5. Deelvraag 1. Brand awareness 
 

Deelvraag 1 luidt: “Hoe hoog is de brand awareness van Tony Cohen?”. 

5.1 Resultaten diepte-interviews 
“Ik vond het heel grappig. Bij de show kregen wij van een aantal mensen te horen: “Tony Cohen, Tony 

Cohen bestaat hij wel?”. Ik vind het belangrijk dat mensen ook een beeld bij jou hebben. Zoals Frans 

Molenaar, iedereen kent Frans Molenaar. Niet iedereen weet wat zijn werk is maar iedereen kent Frans 

Molenaar. Dat vind ik heel belangrijk en ik merkte bij Fashion Week dat heel veel mensen niet wisten wie 

Tony Cohen was. Wel zijn merk kenden maar niet wisten wie erachter zat“, aldus Jan Boelo Drenth22. 

“Sommigen kennen het wel maar er zijn ook veel mensen die het niet kennen. Dat zijn vaak toeristen en 

mensen uit de provincie. Ik denk dat binnen Amsterdam de naamsbekendheid wel redelijk is maar er is 

ook nog wel heel veel te winnen. In de begintijd is er heel veel media-aandacht geweest en dat is een 

beetje gestopt. Ik denk dat daar nog wel een grote slag te slaan is“, aldus Siu Lie Tan23. 

“Tony is goed bekend bij het Nederlandse publiek. Niet alleen in de ‘modescène’ maar ook daarbuiten is hij 

heel goed bekend”, aldus Teresa Brito-Adão24. 

“Ik had nog nooit van hem gehoord”, aldus Bart Maussen25. 

5.2 Resultaten focusgroepdiscussie 

“Ja, ik kende hem wel. Ehm ik denk dat ik me gewoon veel bezig houd met mode. Was hij niet vroeger van 

Braez?”, aldus Carien Reugebrink26. 

“ Ik kende hem eigenlijk ook totaal niet maar ik heb die enquête ook doorgestuurd gekregen en het filmpje 

gezien“, aldus Lisette Castel27. 

“Ja, ik kende de naam wel maar had me er nooit echt in verdiept. Ik wist dat de ex vrouw van mijn vader 

had een keer een jurkje van hem gekocht en toen dacht ik o, ja grappig“, aldus Lisa Meddens28. 

“Ik kende hem ook niet maar het ziet er wel mooi uit”, aldus Akira Dieters29. 

“Ik ken Tony Cohen van mijn werk, van Fashion Week omdat hij daar shows geeft en omdat hij ook met 

andere klanten van ons samenwerkt. Én ook via jou. Of ik hem daarvoor kende, dat denk ik ook wel“, aldus 

Bianca Alane30. 

5.3 Resultaten enquête 

Van de vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek is 66,8% niet bekend met de modeontwerper 

Tony Cohen, 33,24% is wel bekend met de ontwerper31. 

Op de vraag waar de respondent de designer Tony Cohen van kent worden veel verschillende antwoorden 

gegeven. Het meest voorkomende antwoord is ‘van zijn winkels in Amsterdam’, negenentwintig 

respondenten beantwoorden de vraag met dit antwoord. Andere veelvoorkomende antwoorden zijn: ‘via 

                                                           
22 Bijlagenboek, p.45 
23 Bijlagenboek, p.34 
24 Bijlagenboek, p.56 
25 Bijlagenboek, p.22 
26 Bijlagenboek, p.81 
27 Idem 
28 Idem 
29 Idem 
30 Idem 
31 Bijlagenboek, p.110 
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tijdschriften’, zestien respondenten en ‘door Amsterdam International Fashion Week’, zeven 

respondenten32. 

5.4 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de brand awareness van Tony Cohen redelijk is. In verschillende 

diepte-interviews wordt aangegeven dat er nog veel mensen zijn die Tony Cohen niet kennen. Ook blijkt uit 

de diepte-interviews dat de media-aandacht is verslapt waardoor de brand-awareness op dat vlak 

momenteel niet groeit. In de focusgroepdiscussie komt naar voren dat de participanten die geïnteresseerd 

of werkzaam zijn in de mode Tony Cohen van naam kennen en de andere participanten niet. Uit de enquête 

blijkt dat 66,8% niet bekend is met de modeontwerper en dat de 33,24% van de respondenten die wel 

bekend zijn met zijn naam hem veelal via zijn Flagship stores in Amsterdam en tijdschriften kennen. 

 

  

                                                           
32 Bijlagenboek, p.126 
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6. Deelvraag 2. Imago 
 

Deelvraag 2 luidt: “Wat is de algemene indruk/imago van Tony Cohen?”. 

6.1 Resultaten diepte-interviews 

“Met de Openingssoiree valt of staat een Fashion Week. Alle pers zit er, iedereen heeft er een mening over. 

De verwachtingen zijn hoog gespannen, want het is tenslotte de Openingssoiree. Mensen verwachten 

spektakel, een statement, high-fashion en dat was het gewoon niet“, aldus Bart Maussen33. 

 

“Ik durf te stellen dat heel veel mensen van Tony Cohen denken dat het gewoon een winkel is en niet dat 

het een couturier is. Want wanneer lees of zie je nou iets van Tony Cohen?”, aldus Bart Maussen34. 

“Hij is natuurlijk van oudsher een heel grote naam geweest met Braez. Je merkt dat heel veel mensen 

daarnaar op zoek zijn, die vragen zich af wat hij nou eigenlijk is ? Hij heeft wel een imago opgebouwd. 

Iedereen kent hem ook wel. Je moet wel uitleggen wat hij nu doet. Er gebeurt ook veel omheen zoals 

Amsterdam International Fashion Week, hij is wel aan het bouwen en heeft ook al wel wat neergezet. Maar 

hij mag er nog wel wat meer aan doen. Dat hij echt een persoon op zich wordt met een collectie. Hij is zelf 

natuurlijk de ontwerper en heel mensen snappen niet zo goed wat hij doet. Iedereen vindt het wel leuk wat 

hij doet en kennen de naam Tony Cohen ook wel. Hij heeft veel gedaan in New York waardoor hij bekend 

is”, aldus Claudia Dierdorp35. 

 “Jan Taminiau is van wereldklasse. Ik heb een groot respect voor Jan Taminiau. Hoe dan ook vind ik die 

vergelijking heel moeilijk om te maken. Ik vond het heel jammer dat tijdens de Openingssoiree van Fashion 

Week Spijkers & Spijkers, SIS by Spijkers & Spijkers showden, dat is dus hun B-lijn. Tony Cohen is ook 

commercieel. Dat vond ik heel erg jammer. Als je normaal Jan Taminiau of Bas Kosters de opening laat 

doen dan heb je spektakel. Dat is echt kunst en dat was het nu niet”, aldus Jan Boelo Drenth36. 

“Ik heb zelf ooit een jurkje gekregen toen ik bij Miljonair werkte. Ik ken hem niet goed genoeg. Ik weet 

inderdaad dat het toen van die zijden elfachtige jurkjes waren. Het was leuk om het een dagje te dragen 

maar het is niet heel draagbaar verder. Ik vind het mooi, elegant, internationaal. Het is heel vrouwelijk 

maar heeft ook iets stoers, iets pittigs. Ik ken hem niet goed genoeg maar veel mooie stoffen dus daarom 

ook het internationale, ik denk dat die potentie er zeker is. Hij heeft ook in New York geshowd toch?”, aldus 

Tanja Terstappen37. 

“Ik denk dat het imago van Tony Cohen heel positief is”, aldus Teresa Brito-Adão38. 

 

“Ik denk dat Tony gekozen heeft om een stuk high-fashion smaak te behouden maar hij gaat voor 

commercieel. Je hebt de ‘ready-to-wear’ collectie die goedkoper is, dat is wat ‘mainstream’ allemaal voor 

de Nederlandse vrouw. Ik zie wel een koppeling naar de haute couture. Volgens mij heeft hij daar goed over 

nagedacht en hij ontwikkelt zich steeds daarin”, aldus Teresa Brito-Adão39. 

“Het is voor mij een confectiemerk met vooral jurken. Hij showt natuurlijk haute couture. Nee, high-fashion 

dat vind ik avant-garde vooruitstrevend. Dat is hij niet”, aldus Georgette Koning40. 

                                                           
33 Bijlagenboek, p.23 
34 Bijlagenboek, p.26 
35 Bijlagenboek, p.31 
36 Bijlagenboek, p.45 
37 Bijlagenboek, p.49 
38 Bijlagenboek, p.56 
39 Idem 
40 Bijlagenboek, p.61 
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6.2 Conclusie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het imago van Tony Cohen niet duidelijk is. In verschillende diepte-

interviews wordt aangegeven, dat veel mensen in de modebranche en daarbuiten zijn naam wel kennen 

maar er geen volledig beeld bij hebben. Ook blijkt uit de diepte-interviews dat Tony Cohen heel 

commercieel wordt gezien en niet high-fashion.  
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7. Deelvraag 3. Bekendheid verschillende lijnen 
 

Deelvraag 3 luidt:”Is de (potentiële) eindconsument op de hoogte van de drie verschillende lijnen?”. 

7.1 Resultaten diepte-interviews 

“Ja, dan hebben ze het weer opgeschoven vanaf de zomer. Want voor de winter geldt alleen Atelier 

TonyCohen en 2LoveTonyCohen. De TonyCohen lijn is er voor de winter dus niet. Maar dan is dat dus toch 

weer opgeschoven”, aldus Siu Lie Tan41. 

 

“Wij leggen het uit als mensen in de winkel komen. Je zie het natuurlijk ook. Je ziet wel een verschil. Maar 

of dat nou zo heel duidelijk is, ik weet het niet”, aldus Siu Lie Tan42 

Op de vraag: “Ken je de verschillende lijnen van Tony Cohen?” antwoordde Tanja Terstappen: “Nee daar 

ken ik hem niet goed genoeg voor”43. 

7.2 Resultaten enquête 

Uit de enquête blijkt dat 20,7% van de respondenten bekend is met de lijn TonyCohen, 13,5% bekend is 

met de lijn 2LoveTonyCohen en 5,8% bekend is met de lijn Atelier TonyCohen en 76,5% niet bekend is met 

één van de lijnen. Bij deze vraag had de respondent de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven 

waardoor het totaal van antwoorden op 116% uitkomt en niet op 100%44. 

7.3 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de (potentiële) eindconsument veelal niet op de hoogte is van de drie 

verschillende lijnen. Uit de diepte-interviews komt naar voren dat er al meerdere malen is geschoven met 

de lijnen en dat het ook voor het winkelpersoneel niet altijd duidelijk is welke lijnen er welk seizoen zijn. Uit 

enquête blijkt dat 20,7% bekend is met de lijn TonyCohen, 13,5% bekend is met de lijn 2LoveTonyCohen 

en slechts 5,8% bekend is met de lijn Atelier Tony Cohen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Bijlagenboek, p.36 
42 Idem 
43 Bijlagenboek, p.50 
44 Bijlagenboek, p.110 
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8. Deelvraag 4. Beleving van de drie lijnen 
 

Deelvraag 4 luidt: “Wat is de beleving van de (potentiële) eindafnemers van de drie lijnen?”. 

8.1 Resultaten focusgroepdiscussie 

“Wat ik daar zag vond ik wel ook heel vrouwelijk en heel elegant. Ik vond het wel mooi. Maar er zijn, ik zie 

hier ook dingen die ik helemaal niet mooi vind of ik helemaal niet aan zou trekken. Dus ik weet niet zo goed 

wat echt zijn stijl is of zo“, aldus Lisette Castel45. 

“Ik vraag me af of ik me er lekker in zou voelen. Er zitten wel een paar mooie items tussen dat wel maar de 

jurkjes zijn allemaal zo bloot“, aldus Akira Dieters46. 

”Ja sommige dingen vind ik er wel heel marktachtig uitzien en dan andere dingen vind ik weer juist heel erg 

mooi”, aldus Karisa Jansen47. 

“Ik vind het over het algemeen heel sierlijk maar ik vind vooral de eenvoudige dingen het mooist. Het is wel 

heel elegant en ik vind het simpele zoals ( wijst een jurk aan op het scherm) in één kleur wel heel mooi. 

Maar als er inderdaad met heel veel verschillende lagen en printen en kleuren gewerkt wordt, dat trekt mij 

niet zo“, aldus Lisette Castel48. 

“Ik vind het jammer dat hij heel veel verschillende dingen doet, want ik denk dat sommige stukken op zich 

wel, dat daar vernieuwende dingen inzitten. Maar omdat hij zoveel door elkaar heen laat zien, raak ik 

gewoon een beetje in de war en weet ik gewoon niet direct wat ik van hem vind“, aldus Bianca Alane49. 

 “Nee, ik zou niet zeggen ‘ O dat is een stuk van Tony Cohen’”, aldus Karisa Jansen50. 

8.3 Resultaten enquête 

Aan de respondenten is de vraag gesteld wat er het eerst bij hun opkwam bij het zien van een 

videofragment van een catwalk show van Tony Cohen waar de lijnen Atelier TonyCohen en TonyCohen 

werden getoond. Er zijn enorm gedifferentieerde antwoorden gegeven, antwoorden die vaker voorkwamen 

waren ‘vrouwelijk’, ‘zwierig’, ‘kleding voor gelegenheden’, ‘zomers’ en ‘mooie stoffen’51.  

8.2 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat (potentiële) eindafnemers geen duidelijke beleving van de drie lijnen 

ervaren. In de focusgroepdiscussie komt naar voren dat in één lijn teveel verschillende stromingen zitten, 

de participanten zien niet een duidelijke signatuur van Tony Cohen. Sommige items vinden de participanten 

hoge kwaliteit uitstralen en andere stukken vinden zij er heel goedkoop uitzien binnen één collectie. De 

respondenten geven enorm gedifferentieerde antwoorden op de vraag wat er bij hun opkomt bij het zien 

van de lijnen, er zit geen lijn in de beleving die zij hebben van de lijnen. 

 

 

  

                                                           
45 Bijlagenboek, p.81 
46 Idem 
47 Bijlagenboek, p.82 
48 Bijlagenboek, p.83 
49 Bijlagenboek, p.84 
50 Bijlagenboek, p.85 
51 Bijlagenboek, p.128 
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9. Deelvraag 5. Samenhang beleving lijnen 
 

Deelvraag 5 luidt:”Is er sprake van samenhang tussen de beleving van de drie lijnen?”. 

9.1 Resultaten diepte-interviews 

“Nee dat vind ik nog steeds heel lastig, als ik eerlijk mag zijn. Ik zie dat niet. Misschien moet ie daar 

duidelijker in zijn. 2LoveTonyCohen is heel duidelijk een aparte lijn in een goedkoper segment en dat mag 

je natuurlijk niet zeggen maar wat toegankelijker voor elke klant”, aldus Claudia Dierdorp52. 

 

“Tussen haute couture en prêt-á-porter collectie is het nog niet duidelijk. Ik kom zelf ook uit een wat hoger 

segment zoals Hugo Boss Orange en Patrizia Pepe. Als hij daar nou een beetje meer die richting op gaat, 

dus ook echt wat kostuums en pakken. Een directiesecretaresse die draagt wat hij nu maakt niet. Het moet 

wat zakelijker, als hij dat doet dan heeft hij daar ook een onderscheid naar die haute couture collectie.” 

“Het mag duidelijker neergezet worden op de markt de verschillende lijnen. Dan denk ik ook dat je 

duidelijker verschillende afnemersgroepen hebt en heel groot kan worden”, aldus Claudia Dierdorp53. 

“Omdat het allemaal op elkaar leek”, aldus Bart Maussen54. 

 

“Qua stoffen en ontwerp. Het was allemaal een beetje van hetzelfde. Ik ben geen modecriticus. In mijn 

beleving waren er in de shows veel doublures”, aldus Bart Maussen55. 

“ Ja, ik zie het wel in de afwerking. Maar ik ontwerp zelf ook kleding dus ik zie technisch gezien heel goed 

wat het verschil is. Maar ik vraag me af als je dus alleen met mode bezig bent omdat je het mooi vind of je 

het dan op die manier ook ziet”, aldus Siu Lie Tan56. 

 

“ Ja, als je het niet van heel dichtbij ziet zou het soms van allebei kunnen zijn. Ik denk ook om het echt te 

differentiëren in de winkels. Dat wordt wel gedaan. De 2LoveTonyCohen lijn wordt straks alleen maar in de 

Huidenstraat verkocht. Hier komt dan alleen Atelier TonyCohen en TonyCohen. Dat is wel een gunstige 

ontwikkeling”, aldus Siu Lie Tan57. 

“Nou ik heb de show gezien, het is wel goed gemaakt maar het imago blijft hetzelfde. Ik vind dat er van de 

duurdere lijn een vertaalslag is gemaakt. Het lijkt allemaal wel heel erg op elkaar. Het mag wel wat 

modieuzer denk ik“, aldus Georgette Koning58. 

9.2 Resultaten focusgroepdiscussie 

Tijdens de focusgroepdiscussie wordt er van elke lijn van Tony Cohen een stuk gepresenteerd op een 

figuur. De participanten wordt gevraagd of zij het verschil tussen de collecties zien. 

“Ik vind het heel moeilijk om te zien omdat als die kraaltjes op de rechterpop er allemaal met de hand op 

zijn gemaakt dan zal het wel duurder zijn maar ik vind het stofje er weer echt verschrikkelijk goedkoop 

uitzien”, aldus Bianca Alane59. 

“Ja, ik weet het niet”, aldus Bianca Alane60. 

“Ja ik vind het heel moeilijk”, aldus Karisa Jansen61. 

                                                           
52 Bijlagenboek, p.32 
53 Idem 
54 Bijlagenboek, p.23 
55 Idem 
56 Bijlagenboek, p.36 
57 Idem 
58 Bijlagenboek, p.61 
59 Bijlagenboek, p.86 
60 Idem 
61 Idem 



32 
 

“Ik vind de rechter het goedkoopst uitzien, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik denk dat de witte de duurste 

lijn is en de middelste de tussenlijn. Ik zou persoonlijk voor de middelste gaan“, aldus Karisa Jansen62. 

“Ja het is meer qua smaak maar die linker is een beetje het zou heel duur kunnen zijn met die laagjes 

maar het zou ook heel goedkoop kunnen zijn. Ik vind het moeilijk“, aldus Lisette Castel63. 

9.3 Resultaten enquête 

Aan de respondenten is de vraag gesteld of zij verschil zien tussen de verschillende lijnen van Tony Cohen. 

Meer dan de helft van de vrouwen, 62,3% ziet verschil tussen de verschillende lijnen en 37,7% ziet geen 

verschil64. 

Op de vraag waarom de respondenten verschil zien tussen de lijnen werd veelal geantwoord 

‘2LoveTonyCohen is jonger de andere twee lijnen zijn hetzelfde’, ‘2LoveTonyCohen is romantischer de rest 

is hetzelfde’ en ‘Atelier TonyCohen is exclusiever’. De respondenten die geen verschil zien beantwoorden 

deze vraag in hoge mate met ‘allemaal feestelijk’, ‘geen verschil in stofkeuze’ en ‘2LoveTonyCohen 

onderscheidt zich maar de andere lijnen lijken erg op elkaar’65. 

9.4 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van samenhang tussen de beleving van de drie lijnen. In 

verschillende diepte-interviews werd aangegeven dat de lijnen erg op elkaar lijken. In de 

focusgroepdiscussie komt naar voren dat de participanten het verschil tussen de lijnen niet duidelijk 

vinden. Uit de enquête blijkt dat 62,3% verschil ziet tussen de verschillende lijnen, uit de argumentatie 

bleek echter dat veel respondenten het verschil tussen 2LoveTonyCohen en de andere twee wel zien maar 

tussen Atelier TonyCohen en TonyCohen niet. Van de 37,7% van de respondenten die geen verschil zien 

tussen de lijnen wordt vaak als reden gegeven dat het allemaal feestelijke kleding is en dat er geen verschil 

zit in de stofkeuze van de drie lijnen. 
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10. Deelvraag 6. Aanvullen of snijden 
 

Deelvraag 6 luidt: “Snijden deze drie aparte lijnen elkaar of vullen ze elkaar aan?”. 

10.1 Resultaten diepte-interviews 

“Zoals het nu is met deze twee lijnen die we nu in de winter hebben hangen is het echt een aanvulling op 

elkaar. Het verschil is heel groot. Ik denk dat in die zin wel gunstig is voor de duidelijkheid dat er echt een 

instaplijn is. Nu hebben we bijvoorbeeld heel veel jersey tops van rond de 100 euro. Die verkopen 

nauwelijks omdat mensen het misschien niet snappen. Dat hangt dan weer naast een trui van rond de 170 

of 200 euro. Daardoor zwakt het misschien die trui af. In die zin is het denk ik heel goed dat er drie lijnen 

zijn. Zodat je ook duidelijk kunt zeggen dat een bepaald stuk uit een andere collectie komt waar meer werk 

in zit en waar duurdere stoffen worden gebruikt. Ik denk dat het wel goed is voor het merk maar het is wel 

zo dat je heel duidelijk moet gaan onderscheiden, ook in kwaliteit. Zodat er een duidelijke scheiding is 

tussen de verschillende lijnen ook op het eerste oog”, aldus Siu Lie Tan66. 

“Heel veel mensen kennen het wel, dan kopen ze beide collecties, maar die zijn nu ook een beetje 

afgehaakt. Het is nu een beetje moeilijk om de klanten te benaderen vind ik op een goede, duidelijke 

manier. Ze denken dan bij de 2LoveTonyCohen "o dit is ook leuk en voor die prijs is het eigenlijk wel 

interessanter voor ons". Daar moet je wel erg voor uitkijken”, aldus Claudia Dierdorp67. 

 

Op de vraag: “Kan je daaruit de conclusie trekken dat de prêt-á-porter collectie en de confectielijn met 

elkaar concurreren op het niveau van retailers?” antwoordde Claudia Dierdorp: “Ja, met een paar dingetjes 

wel. Zoals jurkjes. Ik heb ook gezegd over de Tony Cohen-collectie dat deze een volwaardige collectie moet 

zijn en hoogwaardiger. Het is namelijk een beetje hetzelfde als de 2LoveTonyCohen collectie. Ik mis in deze 

collectie ook nog bepaalde dingen, maar dit is zijn beeld. Dit is het beeld van Tony Cohen”68 

10.2 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de drie aparte lijnen elkaar op sommige punten snijden. In de diepte-

interviews werd aangegeven dat de lijnen TonyCohen en 2LoveTonyCohen elkaar soms snijden omdat 

zowel de eindconsument als de retail dan vaak de ‘goedkopere variant’ kiest. Tevens werd er aangegeven 

dat het hebben van verschillende lijnen goed is voor het merk maar dat er een duidelijke scheiding moet 

bestaan tussen deze lijnen. 
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11. Deelvraag 7. Eindafnemers Tony Cohen 
 

Deelvraag 7 luidt: “Wie zijn de eindafnemers van Tony Cohen?”. 

11.1 Resultaten diepte-interviews 

“Eigenlijk een beetje vrouwen zoals ik. Mix and match is heel belangrijk, dure items combineren met 

goedkopere items. Het is voor een grote doelgroep bereikbaar want het is vanaf maat XS tot en met XXL. 

Iedereen doet maat S tot en met XL maar 2LoveTonyCohen is toch breder door die twee extra maten. Zoals 

je het nu ziet hangen, ik heb normaal maat 38, M en ik kan van 2LoveTonyCohen een S aan dus het valt 

vrij groot. Het is voor de sportieve, chique vrouw”, aldus Claudia Dierdorp69. 

“Zelfbewust, elegant, kosmopoliet. Ze houdt wel van iets ongewoons, vandaar ook zelfbewust. Niet een 

muurbloempje, dat soort mensen voelen zich niet prettig in de kleding van Tony Cohen”, aldus Siu Lie 

Tan70. 

“Tony Cohen is echt heel erg vrouwelijk. Hij ontwerpt niet voor typische Nederlandse vrouw, ik denk niet dat 

de vrouw is die Tony Cohen ziet als hij ontwerpt”, aldus Teresa Brito-Adão71. 

 

“Er zit heel veel verfijning in en ook vrolijkheid. Ik denk dat het een vrouw is die bewust is, die langer kijkt 

dan haar neus lang is, met smaak. Het is een vrouw die aandacht besteed aan haar uiterlijk, die kan 

genieten van mooie dingen, van mooie stoffen. Het is een onafhankelijke vrouw die actief in het leven 

staat”, aldus Teresa Brito-Adão72. 

11.2 Resultaten enquête 

Aan de respondenten werd gevraagd waarom zij wel of niet een kledingstuk van Tony Cohen zouden 

aanschaffen. Honderdtien respondenten geven aan dat zij geen stuk van Tony Cohen zouden kopen omdat 

het ‘te duur’ is. Andere veelvoorkomende redenen om geen stuk aan te schaffen waren dat het 

gelegenheidskleding is en dat het niet vernieuwend is. Veelvoorkomende redenen die gegeven worden 

waarom respondenten wel een kledingstuk van Tony Cohen zouden aanschaffen waren ‘mooi’, ‘sierlijk’ en 

‘mooie stoffen’.  

Gemiddelde uitgave per kledingstuk 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de twee (100%) respondenten die weleens een item hebben gekocht 

van de Atelier TonyCohen collectie gemiddeld 30 tot 150 euro uitgeven aan een kledingstuk.  

Van de vijfentwintig respondenten die weleens een stuk hebben gekocht uit de TonyCohen collectie geven 

20 (80%) respondenten aan gemiddeld 30 tot 150 euro uit, drie (12%) respondenten gemiddeld 150 tot 

500 euro en twee(8%) respondenten gemiddeld 500 euro of meer.  

Van de elf respondenten die weleens een stuk van 2LoveTonyCohen hadden aangeschaft geven tien (91%) 

respondenten aan gemiddeld 30 tot 150 euro te besteden aan een kledingstuk en één (9%) respondent 

geeft aan gemiddeld 150 tot 50 euro te besteden aan een kledingstuk73. 

Aankoopproces 

Aan de respondenten die weleens een kledingstuk van Tony Cohen hebben aangeschaft is de vraag gesteld 

wat voor aankoopproces het best bij hun past. Van de twee respondenten die weleens een stuk van Atelier 

TonyCohen hadden gekocht geeft één (50%) respondent aan meestal kledingstukken te kopen waar zij 

naar op zoek was omdat ze het ergens had gezien en geeft één (50%) respondent aan dat ze meestal iets 

koopt als ze iets moois vindt in de winkel.  

Van de vijfentwintig respondenten die aan hebben gegeven weleens een item van TonyCohen te hebben 

gekocht geven zeventien (68%) respondenten aan meestal een kledingstuk te kopen als ze iets moois 
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vinden in een winkel, zes (24%) respondenten geven aan dat ze meestal iets koopt als ze ernaar op zoek is 

omdat ze het ergens heeft gezien, één (4%) respondent geeft aan dat ze meestal iets koopt als ze het nodig 

heeft en één (4%) respondent heeft ‘anders’ ingevuld. 

Van de elf respondenten die weleens een item hebben aangeschaft van 2LoveTonyCohen geven 8 (73%) 

respondenten aan meestal een kledingstuk te kopen als ze iets moois vinden in een winkel, twee (18%) 

respondenten geven aan dat zij meestal een kledingstuk kopen als ze ernaar op zoek zijn en één (9%) 

respondent heeft ‘anders’ ingevuld74.  

Leeftijd 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat één (50%) van de twee respondenten die weleens een item van Atelier 

TonyCohen hebben gekocht in de leeftijdscategorie 20-30 jaar valt en één (50%) respondent in de 

leeftijdscategorie 50-60 jaar.  

Van de vijfentwintig respondenten die weleens een stuk hebben gekocht uit de TonyCohen collectie valt 

één (4%) respondent in de leeftijdscategorie 10-20 jaar, veertien (56%) respondenten vallen in de 

leeftijdscategorie 20-30 jaar, vijf (20%) respondenten vallen in de categorie 30-40 jaar, drie (12%)  

respondenten vallen in de categorie 40-50 jaar en twee (8%)  respondenten vallen in de leeftijdscategorie 

60 jaar en ouder. 

Van de elf respondenten die weleens een stuk van 2LoveTonyCohen hadden aangeschaft vallen drie (27%) 

respondenten in de leeftijdscategorie 10-20 jaar en acht (73%) respondenten in de categorie 20-30 jaar75. 

Gezinssituatie 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat één (50%) van de twee respondenten die weleens een item van Atelier 

TonyCohen hebben aangeschaft alleenstaand is zonder kinderen en één (50%) respondent alleenstaand 

met kinderen is. 

Van de vijfentwintig respondenten die weleens een stuk hebben gekocht uit de TonyCohen collectie is één 

(4%) respondent getrouwd zonder kinderen, vijf (20%)  respondenten getrouwd met kinderen, drie (12%) 

respondenten samenwonend zonder kinderen, één (4%) respondent samenwonend met kinderen, drie 

(12%) respondenten thuiswonend bij (groot) ouder(s)/familie, elf (44%) respondenten alleenstaand zonder 

kinderen en één (4%) respondent alleenstaand met kinderen. 

Van de elf respondenten die weleens een stuk van 2LoveTonyCohen hebben gekocht zijn twee (18%) 

respondenten samenwonend zonder kinderen, drie (27%)  respondenten thuiswonend bij (groot) 

ouder(s)/familie en zes (55%) respondenten alleenstaand zonder kinderen76. 

Opleidingsniveau 

Aan de respondenten die weleens een kledingstuk van Tony Cohen hebben aangeschaft is de vraag gesteld 

wat hun hoogst genoten opleiding is. De twee (100%) respondenten die weleens een stuk van Atelier 

TonyCohen hebben gekocht geven beiden HBO/Universiteit aan.  

Van de vijfentwintig respondenten die weleens een stuk uit de TonyCohen collectie hebben gekocht geven 

vijf (20%) respondenten HBS/HAVO/VWO/Gymnasium aan en twintig (80%) respondenten 

HBO/Universiteit.  

Van de elf respondenten die weleens een stuk uit de 2LoveTonyCohen collectie hebben gekocht geven 

twee (18%) respondenten HBS/HAVO/VWO/Gymnasium aan en negen (82%) respondenten 

HBO/Universiteit77.  

Inkomen 

Aan de respondenten die weleens een kledingstuk van Tony Cohen hebben aangeschaft is de vraag gesteld 

hoe hoog zij hun inkomen inschatten aan de hand van het bruto modale inkomen van 2011. Van de twee 

respondenten die weleens een stuk van Atelier TonyCohen hebben gekocht geeft één (50%) respondent 

boven modaal aan en één (50%) respondent zeer boven modaal.  

Van de vijfentwintig respondenten die weleens een stuk uit de TonyCohen collectie hebben gekocht geven 

vier (16%) respondenten zeer onder modaal aan, vier (16%) respondenten onder modaal, vier (16%) 
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respondenten ongeveer modaal, elf (44%) respondenten boven modaal en twee (8%) respondenten zeer 

boven modaal aan.  

Van de elf respondenten die weleens een stuk uit de 2LoveTonyCohen collectie hebben gekocht geven 

drie(27%) respondenten zeer onder modaal aan, drie (27%)  respondenten onder modaal, 1 (9%) 

respondent ongeveer modaal, drie (27%) respondenten boven modaal en één (9%) respondent zeer boven 

modaal aan78. 

Interesses 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de twee (100%) respondenten die weleens een item van Atelier 

TonyCohen hebben gekocht allebei geïnteresseerd zijn in sport, eten en koken, mode en muziek. 

Van de vijfentwintig respondenten die weleens een stuk hebben gekocht uit de TonyCohen collectie zijn 

negen (36%) respondenten geïnteresseerd in sport, zestien (64%) respondenten geïnteresseerd in eten en 

koken, zeventien (68%) respondenten geïnteresseerd in kunst en cultuur, drieëntwintig (92%) 

respondenten geïnteresseerd in mode, één (4%) respondent geïnteresseerd in elektronica en techniek, tien 

(40%) respondenten geïnteresseerd in natuur en zestien (64%) respondenten geïnteresseerd in muziek79. 

 

11.3 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de eindafnemers van Tony Cohen zelfbewust zijn, hoog opgeleid en 

geïnteresseerd in eten en koken, kunst en cultuur, mode en muziek.  

In de diepte-interviews wordt de eindafnemer van Tony Cohen besproken als een elegante, zelfbewuste 

vrouw die aandacht besteed aan haar uiterlijk. Uit de resultaten van de enquête is af te leiden dat veel 

respondenten geen kledingstuk van Tony Cohen aan zullen schaffen omdat zij dit te duur vinden. Redenen 

die veel worden gegeven om wel een stuk van Tony Cohen te kopen zijn mooie stoffen en elegantie. 

Daarnaast geven veel respondenten die weleens een kledingstuk van Tony Cohen hebben aangeschaft aan 

dat zij vaak een kledingstuk kopen als ze iets mooi vinden in de winkel. Het opleidingsniveau van alle 

respondenten die afnemer zijn van Tony Cohen is hoog. Veel respondenten die weleens een kledingstuk 

van Tony Cohen hebben aangeschaft zijn geïnteresseerd in eten en koken, kunst en cultuur, mode en 

muziek. 
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12. Deelvraag 8. Samenhang doelgroepen 
 

Deelvraag 8 luidt: “Is er sprake van een samenhang tussen de doelgroepen van de verschillende lijnen?”. 

12.1 Resultaten diepte-interviews 

Op de vraag: “het zou dus ook kunnen dat deze vrouwen iets van 2LoveTonyCohen met TonyCohen 

combineren?” antwoordde Claudia Dierdorp: ”Ja, dat kan makkelijk. Alleen 2LoveTonyCohen vind ik wat 

makkelijker benaderbaar dan TonyCohen”80. 

“Het is puur budgettair denk ik. Ik denk dat heel veel mensen die de Atelier lijn zouden willen kopen en dat 

niet kunnen dat zij dan voor de TonyCohen lijn gaan.” 

“Ja en ik denk dat je in de 2LoveTonyCohen lijn ook meer followers zult hebben. Mensen die echt fan zijn 

en ook jonge modebewuste meisjes.  Die dan met deze lijn toch iets van Tony Cohen kunnen aanschaffen”, 

aldus Siu Lie Tan81. 

Op de vraag: “Je zegt dus dat het grote verschil tussen de afnemers van de verschillende lijnen in het 

budget zit?” antwoordde Siu Lie Tan: ”Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk heb je drie grote thema’s ; het 

minimalistische, de Griekse draperieën en bohemien stijl. Die komen in elke collectie terug. Uiteindelijk 

bedient hij hetzelfde type vrouw, vrouwen. Je hebt altijd mensen die meer voor de bohemien stijl gaan of 

meer voor het minimalistische. Dat is ook iets dat we heel goed in kaart kunnen gaan brengen met de 

personal styling. We vragen daarbij ook echt welke stijlen van Tony Cohen spreken je aan, waar gebruik je 

het voor, draag je het naar feestjes of draag je het ook naar je werk. Op die manier proberen we dat een 

beetje in kaart te brengen. Dat we daar ook meer kennis uit kunnen halen. Ik heb wel het idee dat het 

vrouwen zijn die het ook op hun werk zouden kunnen dragen. Je maakt echt een statement met de 

kleding” 82. 

12.2 Resultaten enquête 

Uit de enquête blijkt dat één (50%) respondent die weleens een kledingstuk van Atelier TonyCohen heeft 

gekocht ook een kledingstuk van TonyCohen heeft gekocht. Ook blijkt dat één (50%) respondent die 

weleens een kledingstuk van Atelier TonyCohen heeft gekocht ook een kledingstuk van 2LoveTonyCohen 

heeft aangeschaft. Daarnaast hebben zes (24%) respondenten die weleens een kledingstuk van 

TonyCohen hebben gekocht ook een stuk van 2LoveTonyCohen aangeschaft83. 

12.3 Conclusie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van samenhang tussen de doelgroepen van de 

verschillende lijnen. In de diepte-interviews wordt meerdere malen aangegeven dat hetzelfde type vrouw de 

verschillende lijnen van Tony Cohen koopt. Het verschil is budgettair en daarnaast is 2LoveTonyCohen 

makkelijker benaderbaar. Uit de resultaten van de enquête is af te leiden dat er afnemers van Tony Cohen 

zijn die items uit meerdere lijnen aanschaffen. 
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13. Deelvraag 9. Nederlandse modebranche 
 

Deelvraag 9 luidt: “Wat kenmerkt de Nederlandse modebranche?”. 

13.1 Resultaten diepte-interviews 

“Nederland is enerzijds een heel creatief land, maar er zijn ook ontzettend veel commerciële merken. De 

creatieve merken hebben het momenteel erg moeilijk vanwege de economische crisis. Het is heel 

afwisselend er is couture, er is goedkope confectie, heel veel jonge merken dus het is op zich wel goed”, 

aldus Georgette Koning84. 

“Maar ik kan niet zeggen dat Nederland een land is dat kenmerkend is als een modeland als je het 

vergelijkt met Italië of Frankrijk of Spanje of Portugal. Je kan wel praten over talent, veel design.” 

“Ik merk wel dat de Nederlandse vrouw, de wat jongere generaties, die zorgen beter voor zichzelf. Die 

letten daar veel meer op dan vroeger. Er is veel meer beweging en men staat daar veel meer open voor.” 

“Om samen te vatten wat kenmerkend is voor Nederland is strak, basic, draagbaar maar wel gedurfd”, 

aldus Teresa Brito-Adão85. 

 

“Op het gebied van kunsten is Nederland hoogstaand maar het talent trekt wel weg naar het buitenland. 

Dus of ik Nederland dan als modeland moet zien of juist broedplaats voor talent? Dat is wel de vraag die ik 

mezelf vaak stel. Er blijft zo weinig talent in Nederland, Jan Taminiau gaat nu ook naar Parijs. Maar 

Nederland heeft wel een modeklimaat”, aldus Jan Boelo Drenth86. 

“Nederland wordt echt gezien als een edgy land. Mode uit Amsterdam, daar zit een randje aan. Het is niet 

traditioneel als je het vergelijkt met mode uit Parijs en Milaan en andere grote modesteden”, aldus Tanja 

Terstappen87. 

“Ik denk dat mensen bewuster worden. Dat ze meer het idee achter de mode gaan zien. Hoe de ontwerper 

het ziet maar daar dragen ook TV-programma’s als Holland’s Next Topmodel en Project Catwalk en 

documentaires van  bijvoorbeeld Jean Paul Gaultier en Viktor & Rolf aan bij”, aldus Jan Boelo Drenth88. 

 

“Ik denk dat mede door deze programma’s mensen zich daar heel erg van bewust worden” 

“Nederland is wat nuchterder. Het moet comfortabel zijn, het liefst met zakken”, aldus Jan Boelo Drenth89. 

 

“Mensen in Parijs zijn over het algemeen eleganter en verfijnder dan in Nederland. Zo willen veel 

Nederlanders graag stretch en spijkerbroeken”, aldus Jan Boelo Drenth90. 

“Ik vind het lastig om te zeggen want de Nederlander is nuchter en de moeder met bakfiets maakt de 

dienst uit in Nederland”, aldus Tanja Terstappen91. 

13.2 Conclusie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de Nederlandse modebranche gekenmerkt wordt door veel talent en 

een pril modeklimaat. In verschillende diepte-interviews wordt aangegeven dat Nederland beschikt over 

veel talent. Ook wordt er aangegeven dat Nederland in vergelijking tot Frankrijk of Engeland geen 

modeland is maar dat het bewustzijn zich ontwikkelt. Dit komt mede door de modegerelateerde 

programma’s op televisie als Project Catwalk. De Nederlandse vrouw is over het algemeen op het gebied 

van mode veel nuchterder en meer gericht op comfort dan vrouwen in andere landen. 
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14. Deelvraag 10. Nederland haute couture 
 

Deelvraag 10 luidt: “ Is er in Nederland een markt voor haute couture?”. 

14.1 Resultaat literatuuronderzoek 

Tot 1798 was het vervaardigen van kleding in Nederland in handen van gilden, in dat jaar werden de gilden 

naar Frans voorbeeld opgeheven, hoewel hun invloed in de praktijk nog langer zou doorwerken92. Het 

modehuis Hirsch, opgericht in 1882, in Amsterdam verkocht zelf vervaardigde couture naar Parijse 

modellen93. De makers van couture in Nederland werkten veelal naar modieuze Franse voorbeelden. Zij 

verkochten soms ook kleding die zij in het buitenland bestelden94. In tegenstelling tot couturiers in Parijs 

lijken de vrouwelijke kostuumnaaisters in Nederland zich niet als richtinggevend couturier gepresenteerd te 

hebben maar als uitvoerder van ambachtelijk vakmanschap95.  

In de 19de en 20ste eeuw werd er ook veel couture ingekocht door de vrouwen zelf in Parijs en Brussel. De 

vrouwen die haute couture droegen in die tijd waren onder andere leden van het Koningshuis, vrouwen van 

adellijke afkomst, concertzangeressen, bankiersvrouwen en vrouwen van advocaten. 

Halverwege de 20ste eeuw komt er een stroom van zelfstandig ontwerpende couturiers zoals Frans 

Molenaar, Frans Govers, Fong-Leng en Edgar Vos. Max Heymans ging deze ontwerpers voor en ontwierp als 

eerste Nederlandse couturier die zelf ontwierp en niet naar de ontwerpen uit Parijs.  

De Nederlandse overheid heeft zich niet zo ingezet als bijvoorbeeld Frankrijk voor de mode-industrie. Fong-

Leng, een belangrijke modeontwerper,  was hier verontwaardigd over en vond dat het ministerie van 

Economische Zaken geen goede steun bood aan de textielindustrie96. Voor zelfstandige couturiers is het 

daarom altijd noodzakelijk geweest om nevenactiviteiten te ontplooien, waarmee zij hun couturewerk 

konden voortzetten. Zoals de reclames van Robijn en de bedrijfskleding die Frans Molenaar en Mart Visser 

in opdracht ontwerpen97. In Nederland is er nooit sprake geweest van een modesyndicaat of regelgeving, 

waardoor ‘couture’ geen beschermt begrip is geweest in Nederland98. Andere Nederlandse ontwerpers met 

een couturecollectie zijn Monique Collignon, Mart Visser, Ronald Kolk en Paul Schulten. 

De laatste jaren zijn er verschillende ambitieuze ontwerpers opgestaan, die een eigen invulling geven aan 

het begrip ‘couturier’ in Nederland. Ook de huidige ‘couture’ in Nederland is niet met een noemer te 

vangen. Ontwerpers die unieke en op maat gemaakte creaties bezig zijn, zijn onder andere Jan Taminiau en 

Iris van Herpen. Iris van Herpen staat op de officiële Haute Couture kalender van juli 2011. Ze is 

uitgenodigd door de Chambre Syndicale de la Haute Couture99. 

Het couturesysteem wordt draaiende gehouden door oud en nieuw geld, vooral afkomstig van adel en 

olieprinsessen. Omwille van privacyredenen schuiven de rijken niet frontrow aan bij een show. Een klant 

met een gezicht is Mouna Ayoub, een Libanese die in dertig jaar ruim 10.000 stukken verzamelde, 

waaronder Yves Saint Laurents bekende Iris-jasje, geïnspireerd op Van Gogh. Het Parijse borduuratelier 

Lesage was zevenhonderd uur zoet met het couturestuk100.    

“Mensen die zich uitsluitend in couture kleden, bestaan niet meer. Toen couture een instituut was, bestond 

er nog geen ready-to-wear mode. Tegenwoordig zijn er honderden vrouwen die voor speciale gelegenheden 
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couture kopen van de ontwerper van wie ze de rest van de tijd ready-to-wear dragen,” aldus Didier 

Grumbach101. 

Het is beslist niet ondenkbaar dat de interesse- vanuit de klant- in de toekomst terrein zal verliezen. De 

minimoderevolutie in de jaren ’60, ontketende een nieuwe visie op mode; jong, trendy en goedkoop. 

Daarnaast stierven de generaties uit die hun hele leven alleen couture hadden gedragen.  

Het aantal officiële coutureleden van de Chambre Syndicale de la Haute Couture is flink gedaald. In juli 

2011 telde de Chambre veertien leden102.  

Haute couture is niet winstgevend als productie van kleren voor de verkoop, maar als reclamestrategie is zij 

veel winstgevender103 Uitgedrukt in procenten, werd er in 1997 nog maar 6% van de omzet gerealiseerd 

met haute couture. De verkoop van prêt-á-porter, accessoires, parfum en patenten garanderen de 

inkomsten voor modehuizen. Tassen en accessoires verzorgen 65% van de omzet van Gucci104 

14.2 Resultaten diepte-interviews 
“Er is zeker een markt voor, anders zouden Frans Schulte en Frans Molenaar niet meer bestaan. Ik denk 

dat de markt voor haute couture in verhouding net zo groot is als in Engeland of Frankrijk. Dat het 

percentage vrouwen dat in Nederland haute couture koopt net zo hoog is als in het buitenland maar dat de 

extravagantie in de haute couture verschilt. Als je kijkt naar de vrouwen in Nederland zijn het toch 

mantelpakjes en kleding voor op het werk. Vrouwen die representatief moeten zijn en er goed uit willen 

zien. In het buitenland zijn het meer vrouwen die naar een feestje gaan en een avondjurk willen hebben. Ik 

denk dat in het buitenland de avondjurken veel meer verkocht worden dan in Nederland”, aldus Jan Boelo 

Drenth105. 

 “Ik denk dat de markt in Nederland echt heel klein is en dat die misschien wel bestaat maar dat het heel 

lastig is om die te vinden en ook om die markt te bedienen. Ik denk dat je ook naar een ander 

bedrijfsmodel toe moet gaan om dat soort klanten te kunnen bedienen. De relatie is dan één op één, het is 

echt een diepte-investering in een klantrelatie. Mart Visser is daar al meer dan twintig jaar mee bezig, het 

is echt heel lastig en het kan bijna niet”, aldus Siu Lie Tan106. 

 “Ik denk dat een eerste stap in die richting bijvoorbeeld bruidscouture kan zijn. Nogmaals, mensen gaan 

hier in spijkerbroek naar het Concertgebouw, dat heb je in België al niet. Daar gaan mensen minimaal in 

cocktail. Dat is een heel andere cultuur. Mensen zijn in Nederland niet zo doordrongen van 

kledingetiquette. Je hebt vaak ook mensen die voor gala in de Huidenstraat zijn en 250 euro voor een 

galajurk dat vinden ze al heel heftig voor een zijden jurk maar dat doen ze dan nog net. 1000 euro is voor 

mensen in Nederland gewoon een enorm hoog bedrag”, aldus Siu Lie Tan107. 

“Nou ik heb een artikel daarover geschreven voor de Avant Garde. Echte couture bestaat niet in Nederland 

wat gemaakt wordt volgens de regels. Er zijn in Nederland wel ontwerpers die zich couturiers noemen, 

maar dat zijn er heel weinig. Die, die echt meetellen zijn er denk ik nog geen vijf. Iemand die er wel veel 

mee doet is Jan Taminiau bijvoorbeeld die heeft echt haute couture en een lijn daarvan afgeleid. Mart 

Visser valt er dan ook nog wel onder maar ik denk dat je het dan wel gehad hebt”, aldus Georgette 

Koning108. 
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14.3 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in Nederland een zeer kleine markt is voor haute couture. 

Literatuuronderzoek wijst uit dat vanaf het ontstaan van haute couture, couture werd gekocht in het 

buitenland of werd vervaardigd naar voorbeelden uit Parijs. In Nederland is er nooit sprake geweest van 

een modesyndicaat, waardoor haute couture geen beschermd begrip is. Hierdoor bestaat er geen echte 

haute couture in Nederland. Ontwerpers met een couture collectie in Nederland hebben altijd 

nevenactiviteiten moeten ontplooien om te kunnen blijven bestaan. Wereldwijd is met de komst van 

massaproductie de afname van haute couture sterk afgenomen. Haute couture wordt door de meeste 

modehuizen gebruikt als marketingstrategie en niet als winstgevend product. 

In verschillende diepte-interviews wordt aangegeven dat er een kleine markt is voor haute couture in 

Nederland en dat deze afwijkt van de markten in het buitenland. Mede doordat Nederlanders niet zo 

doordrongen zijn van kledingetiquette zal er in het buitenland meer vraag zijn naar avondkleding dan in 

Nederland. In Nederland zal er meer vraag zijn naar haute couture om te dragen naar werkgerelateerde 

gelegenheden. 
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15. Deelvraag 11. High brow, low brow, no brow 
 

Deelvraag 11 luidt: “In de kunst- en cultuursector is er sprake van de trend; high brow, low brow, no brow. 

Vindt deze trend ook plaats in de modesector?”. 

15.1 Resultaat literatuuronderzoek 
High brow, low brow, no brow in de kunst 

Tot de jaren ’70 was kunst voornamelijk voor de elite weggelegd. Er werd onderscheid gemaakt tussen 

hoge kunst (high brow) en lage kunst (low brow), waarbij hoge kunst nette, burgerlijke kunst inhoudt en 

lage kunst volkse kunst. In de huidige maatschappij wordt hoge kunst nog steeds voornamelijk door de 

hoge klassen van de samenleving geconsumeerd. Tegelijkertijd is er een afname van de consumptie van de 

gehele hoge kunst. De oorzaak hiervan is dat er veel nieuwe vormen van kunst zijn ontstaan, ‘nieuwe 

kunst’ genoemd. Nieuwe kunst bestaat uit populaire kunst- en cultuurvormen. Bij de consumptie van 

nieuwe kunst geeft de gebruiker op een beheerste wijze toe aan emotionele impulsen. Dit is vaak in strijd 

met het formele karakter van hoge kunst109.  

In de huidige maatschappij is er steeds vaker sprake van een ‘no brow’ cultuur. Het culturele veld is sterk 

in diversiteit toegenomen en de grenzen tussen amateurkunst en professionele kunst en tussen high- en 

low brow zijn sterk vervaagd. Deze oorzaken van deze ontwikkeling zijn maatschappelijke trends zoals 

informalisering, informatisering en democratisering. 

High brow, low brow in de mode 

Lange tijd diende mode en consumptie als belangrijke middelen om vormen van sociale ongelijkheid te 

representeren110. Haute couture en mode was alleen voor de hogere sociale klassen weggelegd, de lagere 

sociale klassen hadden vaak slechts een paar kledingstukken. 

Het ontstaan van de massaproductie in de 19e eeuw wordt vaak als oorzaak gezien van de democratisering 

van de mode. Door de massaproductie werd kleding goedkoper waardoor deze bereikbaar was voor een 

groter deel van de bevolking. 

Een andere oorzaak is de toegenomen economische bereikbaarheid van kleding voor de arbeidsklasse. 

Volgens Svendsen konden de lagere klassen ook deelnemen aan de strijd om er voornaam uit te zien maar 

viel niet al het onderscheid weg111. Een kledingstijl die na een periode in alle lagen van de bevolking te zien 

is, is was geen mode meer. Mode hoorde dus per definitie bij een beperkte groep. ”When the miniskirt 

reaches the mining villages of northern France, it’s time to start all over again112.” Bij dit ‘tickle-down-effect’ 

vindt de vernieuwing op een hoger niveau plaats en wordt het overgenomen door de lagere sociale klassen 

waardoor zij altijd achterlopen. 

In de jaren ’80 verschijnt ‘straatmode’ in de haute couture mede door modeontwerpster Vivienne 

Westwood. “Modeontwerpers volgen vandaag de dag ‘de straat’ en niet meer omgekeerd”113. Couture 

ontwerpers laten zich via het straatbeeld inspireren door kleding van confectieontwerpers. De verspreiding 

van een trend, de mode vindt nu ook vanaf lagere sociale klassen plaats naar boven. 

De grenzen tussen haute couture, prêt-á-porter en confectie vervagen. “Er is een tendens geweest om zich 

te concentreren op haute couture, die dan als modenorm werd opgevat. Maar in de afgelopen decennia is 

het steeds gebruikelijker geworden het hele spectrum op te nemen, vanaf de massaproductie tot de haute 

couture.”114 
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Manier van consumeren 

Manier van consumeren van mode verandert. Vroeger zaten er alleen rijke dames in het publiek die na de 

show stukken kochten van de ontwerpers. Nu zitten er bloggers, media, socialites en vooraanstaande 

modemensen in het publiek. Sommige ontwerpers zoals Mart Visser, kiezen wel nog voor shows waar hij 

zijn clientèle uitnodigt niet de gehele modewereld. 

Tot een paar jaar geleden was het publiek bij catwalk shows stil en bewonderde de verschillende outfits. Nu 

worden er foto’s gemaakt met mobiele telefoons en wordt er tijdens de show gefacebooked of getwitterd 

over de show. Het merendeel van het publiek heeft evenveel aandacht voor zijn/haar telefoon als voor de 

geshowde creaties. Via het internet kan men een paar minuten na de catwalk show de eerste beelden zien.  

Ontwerpers en modehuizen spelen in op deze nieuwe vorm van consumeren. In 2008 showden Viktor & 

Rolf hun collectie via internet met een digitale modeshow die voor iedereen tegelijk te zien was115. Op 5 

december 2011 opende modeontwerper Valentino een online museum waar zijn creaties en de 

geschiedenis van het modehuis te zien zijn116. 

15.2 Resultaten diepte-interviews 
“Die klassen in de maatschappij zijn veranderd, iedereen kan zich in de basis couture veroorloven. Als Jan 

Taminiau zegt: " ik wil voor iedereen maken", dat is een bewuste keuze om dat te zeggen maar ik denk dat 

hij daarmee afbreuk doet aan de wereld die hij heel graag naar buiten toe wil communiceren”, aldus Bart 

Maussen117. 

“Ik denk dat het qua prijs in exclusiviteit niet veranderd is. Ik denk dat de manier waarop het gedragen 

wordt, de gelegenheden veranderd zijn. Vroeger was het meer een gesloten circuit. Nu is haute couture 

voor filmsterren en er is veel meer media bij betrokken. Vroeger was het exclusiever omdat je familie de 

haute couture familie moest kennen. Het was alleen in de rijkere kringen”, aldus Jan Boelo Drenth118. 

“Er is nog steeds sprake van een elite. Een haute couture jurk is niet voor ‘mainstream’. Dat is niet voor 

iedereen, niet iedereen heeft de portemonnee om zo’n bijzonder stuk te betalen”, aldus Teresa Brito-

Adão119. 

 

“Nou wat heel interessant is , is dat iedereen wel aan haute coutue kan komen maar niet aan nieuwe 

stukken. Je kan wel heel veel haute couture vinden in vintage winkels”, aldus Teresa Brito-Adão120. 

 

“Ik denk niet dat haute couture gemaakt is voor iedereen. Ik denk niet dat de modehuizen dat willen”, 

aldus Teresa Brito-Adão121. 

 

15.3 Conclusie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de trend high brow, low brow, no brow deels opgaat voor de 

modesector enerzijds kunnen alle lagen van de bevolking mede door de massaproductie en de media 

participeren aan de mode. Anderzijds is haute couture nog steeds voorbehouden aan een bepaalde elite en 

is het de intentie van modehuizen om dit exclusief te houden.  

 

Literatuuronderzoek wijst uit dat mode lange tijd als middel heeft gediend om sociale ongelijkheid aan te 

duiden in de samenleving. Door het ontstaan van massaproductie in de 19e eeuw werd kleding bereikbaar 

voor een groter deel van de bevolking. De vernieuwing in de mode vond plaats in de haute couture bij de 

sociale hogere klassen en werd overgenomen door de massaproductie voor de lagere klassen. Vanaf de 

jaren ’80 verspreidde de mode zich ook vanaf lagere sociale klassen naar boven door de couturiers die zich 
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lieten inspireren door straatmode. ‘Mode’ was vanaf toen niet meer alleen haute couture maar omvatte ook 

prêt-á-porter en confectie. De manier van consumeren van mode is ook veranderd. Tijdens catwalk shows 

wordt er gefacebooked en een paar minuten na de shows zijn de beelden via internet bereikbaar voor het 

grote publiek.  

In verschillende diepte-interviews werd aangegeven dat haute couture nog steeds voor een bepaalde elite 

is voorbehouden en dat het de intentie is van modehuizen om haute couture exclusief te houden. De 

manier waarop haute couture gedragen wordt en de gelegenheden zijn veranderd omdat er veel media aan 

verbonden is. Vroeger was haute couture meer gesloten.  
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16. Deelvraag 12. Aankoopproces eindconsument 
 

Deelvraag 11 luidt: “Hoe ziet het aankoopproces eruit van de eindconsument bij aanschaf van een 

kledingstuk?”. 

Deelvragen zijn hierbij: 

“Welke aspecten zijn doorslaggevend bij de keuze van een kledingstuk?” 

“Waarop wordt de keuze voor een merk gebaseerd?” 

“Wat is het bewustzijnsniveau van de (potentiële) klant?” 

“Welke kanalen worden geraadpleegd om aan informatie over de huidige trends te komen?”  

“In hoeverre wordt er door de consument gebruik gemaakt van het internet als verkoopkanaal?” 

16.1 Resultaten focusgroepdiscussie 

“Ja, nou kwaliteit, draagbaarheid en betaalbaarheid”, aldus Marjolein Schulting122. 

“Ehmm ja of je het echt ook nodig hebt. Vroeger heb ik wel veel dingen gekocht die niet te combineren 

waren. Dus dat is wel heel handig”, aldus Akira Dieters123. 

“De doorslaggevende factor is "ben ik het?”, aldus Carien Reugebrink124. 

“Ik ga niet vaak bewust naar iets op zoek. Ja eigenlijk meer als ik iets zie waarvan ik echt zoiets heb van 

wow dit moet ik hebben en het zit ook nog goed en ik voel me er goed in. Dus als het staat en het 

betaalbaar is”, aldus Lisa Meddens125. 

“ Kwaliteit vind ik wel steeds belangrijker”, aldus Lisette Castel126. 

“Nee, nee het is zeker ook een stemming. Ik weet niet of dat een doorslaggevende factor is maar wel altijd 

hoe voel ik me erin en staat het”, aldus Bianca Alane127. 

16.2 Resultaten enquête 

Aankoopproces 

Het grootste deel van de respondenten (63,2%) koopt meestal een kledingstuk als ze iets moois vindt in 

een winkel, 17% koopt meestal een kledingstuk waar ze naar op zoek is omdat ze het ergens heeft gezien, 

15,9% koopt meestal een kledingstuk waar ze naar op zoek is omdat ze het nodig heeft en 3,9% van de 

respondenten heeft het antwoord ‘anders’ gegeven128. Andere aankoopprocessen die vaak genoemd waren 

‘ik koop iets als ik iets nieuws wil hebben’ en ‘combinatie van de alle opties’129. 

Doorslaggevende aspecten bij aankoop kledingstuk 

Van de vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek vindt 51,3% het aspect modieus belangrijk bij 

aankoop van een kledingstuk, 25,6% is neutraal, 12,5% vindt dit heel belangrijk, 7,5% vindt het niet 

belangrijk en 3,1% vindt dit absoluut niet belangrijk130. 

Onder de respondenten vindt 48,1% de prijs-kwaliteitverhouding een belangrijk aspect bij aankoop van een 

kledingstuk, 33,6% vindt dit heel belangrijk, 16,4% is neutraal en 1,9% vindt dit niet belangrijk131. 
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Het grootste deel van de respondenten (45%) vindt comfort een belangrijk aspect bij aankoop van een 

kledingstuk, 25% vindt dit heel belangrijk, 25% is neutraal, 4,7% vindt het niet belangrijk en 0,3% vindt dit 

absoluut niet belangrijk132. 

Van de respondenten vindt 48,9% kwaliteit een belangrijk aspect bij aankoop van een kledingstuk, 26,8% 

vindt dit heel belangrijk, 21,2% is neutraal en 3,1% vindt dit niet belangrijk133. 

Van de vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek vindt 33,4% het aspect merknaam niet 

belangrijk bij aankoop van een kledingstuk, 27,9% is neutraal, 25,9% vindt dit absoluut niet belangrijk, 

11,4% vindt dit belangrijk en 1,4% vindt dit heel belangrijk134.  

Van de respondenten is 34,3% neutraal over het aspect exclusiviteit bij aankoop van een kledingstuk, 

28,8% vindt dit belangrijk, 17,2% vindt dit niet belangrijk, 10,5% vindt dit heel belangrijk en 9,1% vindt dit 

absoluut niet belangrijk135. 

Het grootste deel van de respondenten (35%) vindt het aspect milieuvriendelijke kleding geen belangrijk 

aspect bij aankoop van een kledingstuk, 32,2% is neutraal, 15,6% vindt het absoluut niet belangrijk, 14,7% 

vindt het belangrijk en 2,5% vindt het heel belangrijk136. 

Merkkeuze 

Aan de respondenten is de vraag gesteld waarom zij voor een bepaalde merknaam kiezen. De meeste 

vrouwen (51,9%) kiezen niet bewust voor een bepaalde merknaam, 21,4% kiest bewust voor een bepaalde 

merknaam om zeker te zijn van de kwaliteit, 20,6% kiest voor een merknaam omdat het bij hun lifestyle 

past en 6,1% van respondenten is het antwoord ‘anders’ gegeven137. Andere redenen om te kiezen voor 

een bepaalde merknaam die vaak voorkwamen waren ‘goede ervaring’ en ‘goede pasvorm’138. 

Bewustzijnsniveau 

Van de vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek zoekt 27,4% actief naar de nieuwste trends in 

mode, 40,7% doet dit soms en 31,9% doet dit helemaal niet139. 

Van de respondenten laat 66,2% zich leiden door haar inspiratie bij het kopen van kleding, 29,1% laat zich 

soms leiden door haar inspiratie en 4,7% helemaal niet140.  

Het grootste deel van de respondenten (84,2%) ziet haar kledingstijl als deel van haar lifestyle. Een 

minderheid van 15,8% ziet dit niet zo141. 

Inspiratiebronnen  

Aan de respondenten is de vraag gesteld waar zij hun inspiratie voor mode vandaan halen. De meeste 

vrouwen (81,2%) halen hun inspiratie onder andere uit tijdschriften. Ook de straat is een grote 

inspiratiebron, 68% van de respondenten heeft dit antwoord gegeven. Daarnaast zijn vrienden 53,7%, 

televisie 37%, blogs en social media 24,2% en advertenties 22,5% belangrijke inspiratiebronnen. Muziek 

dient voor 11% van de respondenten als inspiratie. Door 12,1% van de respondenten is het antwoord 

‘anders’ gegeven142. Andere inspiratiebronnen die vaak voorkwamen zijn ‘winkels’ en ‘websites’143. Bij deze 

vraag had de respondent de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven waardoor het totaal van 

antwoorden op 309,6% uitkomt en niet op 100%. 
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Verkoopkanaal 

Van de vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek koopt 65,9% weleens kleding via internet en 

34,1% doet dit niet144.  

Op de vraag “Koopt u op internet bij grote online ketens of ook bij kleinere online winkels?” antwoordt 

39,3% van de vrouwen die weleens kleding via internet kopen, dat zij alleen bij grote online ketens kopen, 

7,5% van deze respondenten antwoordt dat zij alleen bij kleinere online winkels kopen en 53,1% 

antwoordde dat zij zowel bij grote online ketens als kleinere online winkels koopt145. 

16.3 Conclusie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het aankoopproces van het grootste deel van de respondenten 

(63,2%) inhoudt dat zij niet van te voren op zoek is naar een stuk maar iets moois vindt in de winkel en dat 

aanschaft. Tevens is uit de onderzoeksresultaten gebleken welke aspecten doorslaggevend zijn bij de 

keuze van een kledingstuk, waarop de keuze van een merk wordt gebaseerd, wat het bewustzijnsniveau is 

van de (potentiële) klant, welke kanalen geraadpleegd worden om aan informatie over de huidige trends te 

komen en via welk kanaal er wordt gekocht.  

Doorslaggevende aspecten bij aankoop kledingstuk 

In de focusgroepdiscussie komt naar voren dat de participanten kwaliteit een doorslaggevende factor 

vinden bij de aankoop van een kledingstuk. Daarnaast is het voor veel participanten belangrijk dat het 

kledingstuk past bij hun persoonlijkheid. Uit de enquête bleek dat 63,8% van de respondenten het aspect 

modieus belangrijk vinden bij aankoop van een kledingstuk, 81,67% vindt de prijs-kwaliteitverhouding 

belangrijk, voor 75,7% van de respondenten is kwaliteit een belangrijke factor en 60% vindt het aspect 

comfort belangrijk bij aankoop van een kledingstuk.  

Merkkeuze 

Een merknaam is een minder belangrijke factor voor 59,3% van de respondenten. De meerderheid van de 

respondenten (51,%) kiest niet bewust voor een merknaam, als er wel bewust voor een merknaam wordt 

gekozen is dat bij de meerderheid om zeker te zijn van de kwaliteit en omdat het merk bij hun lifestyle past. 

Bewustzijnsniveau 

De meeste respondenten (68,1%) zoekt naar de nieuwste trends in de mode en 95,3% laat zich leiden door 

haar inspiratie bij het kopen van kleding. Het grootste deel van de respondenten (84.2%) ziet haar 

kledingstijl ook als deel van haar lifestyle. 

Inspiratiebronnen 

De meeste vrouwen die meegewerkt hebben aan het onderzoek halen hun inspiratie uit tijdschriften 

(81,2%), de straat (68%) en vrienden (53,7%). 

Verkoopkanaal 

Van de respondenten koopt 65,9% weleens kleding via internet en 53,1% van deze vrouwen koopt zowel bij 

grote online ketens als kleinere online winkels. 
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17. Deelvraag 13. Samenhang aankoopprocessen haute 

 couture en prêt-á-porter 
 

Deelvraag 13 luidt: ”Is er sprake van samenhang tussen de aankoopprocessen van een haute couture stuk 

en een prêt-á-porter stuk?”. 

17.1 Resultaten diepte- interviews 
“Het zijn ook in de basis andere klanten. Als jij gewend bent om couture te kopen heb je al een andere 

mind-set dan als je prêt-á-porter koopt. Als je couture koopt heb je al het gevoel dat het beter past, dat het 

speciaal voor jou gemaakt is, dat je er beter in uitkomt. De omgeving waar couture wordt verkocht is al een 

andere dan bij prêt-á-porter. De couture-omgeving is heel vaak een salon en daar wordt je gepamperd met 

Champagne en weet ik wat. Als je al een keer tweeënhalf of drie duizend euro voor iets uitgeeft en dan 

denk je “ach die 500 euro” dat geef je dat er makkelijker aan uit”, aldus Bart Maussen146. 

“Prêt-á-porter wordt ook vaak verkocht in een luxere omgeving. Dat zijn ook mensen die er heel goed uit 

willen zien, die bereid zijn om daar veel geld voor te betalen maar die niet zover willen gaan om het 

speciaal te laten maken. Dus inderdaad, heb je totaal verschillende werelden couture en prêt-á-porter. 

Ieder eigen klanten, clientèle. Prêt-á-porter is eigenlijk voor heel veel mensen heel erg toegankelijk omdat 

je gewoon een winkel in kunt lopen en iets van het rek halen, terwijl je bij de meeste salons een afspraak 

moet maken. Dat is een wereld van verschil. Je zult bij prêt-á-porter om die reden makkelijker een 

impulsaankoop doen. Het is toegankelijker. Als je een afspraak maakt en naar een salon gaat van een 

couturier dan is het al geen impuls meer van laat ik daar even binnenlopen. Dan kom je daar als bewuste 

keuze. De winkels, een groot warenhuis als de Bijenkorf of andere gespecialiseerde modewinkel, hebben 

geen drempel. Je loopt binnen en je ziet iets en je pakt het dus dat kan een impuls zijn”, aldus Bart 

Maussen147. 

“Dat is moeilijk te zeggen. Dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van je portemonnee. Ik denk dat als alle 

mensen zouden beschikken over miljoenen dat niemand zou nadenken over de aankoop van een legging. 

Het is toch 99 euro, dat is voor een legging niet veel maar niet iedereen kan dat zomaar in één klap 

betalen. Ik denk dat bij de 2LoveTonyCohen collectie dat je daar straks veel meer massa gaat pakken want 

alles is onder de 100 euro. Daar hoeven mensen minder of minder lang over na te denken. Soms is het 

zelfs goedkoper dan Hennes & Maurits dus ik denk dat hij op dat vlak wel de massa kan bedienen. We 

moeten wel heel erg waken dat we niet te ver afglijden. Dat de associatie met fashion blijft. Dat het 

duidelijk blijft dat er een ontwerp aan vooraf gaat en omdat puur door de massaproductie en de stofkeuze 

de prijzen zo laag liggen. Het is dus wel essentieel dat, dat duidelijk wordt gecommuniceerd”, aldus Siu Lie 

Tan148. 

17.2 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er weinig samenhang is tussen het aankoopproces van haute 

couture en prêt-á-porter. In verschillende diepte-interviews wordt aangegeven dat haute couture en prêt-á-

porter enorm verschillen in prijs waardoor het proces dat hieraan vooraf gaat ook van elkaar verschilt. 

Tevens wordt er aangegeven dat de koopomgeving van haute couture ook wezenlijk anders is dan die van 

prêt-á-porter. Haute couture wordt meestal aangeboden in een salon van een couturier en prêt-á-porter 

wordt verkocht in winkels. 
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18. Deelvraag 14. Meerdere lijnen in portfolio 
 

Deelvraag 14 luidt: “Is het voor de eindconsument verwarrend als een ontwerper of modehuis meerdere 

lijnen in zijn portfolio heeft?”. 

18.1 Resultaten diepte-interviews 
“Nee dat denk ik niet want mensen die geïnteresseerd zijn in mode en het merk weten dat er een 

goedkopere lijn is. Of je een paar duizend euro neerlegt voor de duurste lijn of een paar honderd voor de 

goedkopere lijn, dat verschil is zo groot, dat onthouden mensen wel. Ook Jan Taminiau heeft een haute 

couture collectie en een prêt-á-porter. Het is heel goed want anders kunnen ze niet bestaan. Je hebt een 

hoofdlijn en daarnaast ontstaan allemaal sublijnen. Dat is de manier om te overleven”, aldus Georgette 

Koning149. 

“Ik denk zeker dat, mits het goed wordt gedaan, het elkaar versterkt. Het is ook een financiële strategie.” 

“Ik denk dat het voor een aantal mensen verwarrend kan zijn, als je weinig verstand van zaken hebt”, aldus 

Teresa Brito-Adão150. 

“Nou kijk, heel veel modehuizen zijn gedwongen om meerdere lijnen in de markt te brengen. Het is wel zo, 

enkele modehuizen daar gelaten, dat couture steeds minder wordt. Zij moeten proberen om hun haute 

couture lijn te beschermen. Dat moet absoluut top of the bill zijn en dat moet ook de heel vermogende 

cliënten trekken, maar die groep raakt een beetje uitgedund. Dus ze zullen een andere doelgroep moeten 

aanspreken met goedkopere materialen, zonder dat het hun imago aantast. Dus in dat opzicht vind ik het 

heel verstandig dat zij die lijnen daarnaast hebben, ze zullen wel moeten”, aldus Bart Maussen151. 

“Het kan elkaar zeker versterken maar het moet wel op een manier gebeuren dat het duidelijk is dat het 

een soort B-lijn is. Hetzelfde als bij Dolce & Gabbana met D&G, daar stoppen ze nu mee. Dat vind ik heel 

erg verwarrend. Want D&G lijkt daar wel teveel op qua merknaam. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Chloé 

met See by Chloé dat is heel duidelijk net zoals Marc Jacobs met de lijn Marc by Marc Jacobs dat is ook 

heel duidelijk. Het moet heel duidelijk zijn naar de buitenwereld toe”, aldus Jan Boelo Drenth152. 

“Daarnaast bedient het verschillende groepen en ik denk dat het je merk juist sterker maakt. Het kan ook 

verwarrend zijn, je moet ook goed onthouden wat eigenlijk je corebusiness is. Ben je een couturier of maak 

je een heel mooie draagbare collectie. Een lijn daarnaast kan heel goed zijn”, aldus Tanja Terstappen153. 

18.2 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het niet verwarrend is als een ontwerper of modehuis meerdere 

lijnen in zijn portfolio heeft, mits dit duidelijk wordt uitgevoerd. In verschillende diepte-interviews wordt 

aangegeven dat dit een merknaam kan versterken. Ook wordt er aangegeven dat het zeer duidelijk moet 

zijn voor de eindconsument dat het een goedkopere of duurdere lijn betreft.  
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19. Deelvraag 15. Webshop 
 

Deelvraag 15 luidt: “Hoe kan Tony Cohen het beste gebruikmaken van een webshop?”. 

19.1 Resultaat Brancheonderzoek 

Opkomst van online winkelen 

Nederland heeft een internetpenetratie van 91% en heeft hiermee het hoogste percentage in de EU. Het 

aantal online shoppers is 67%, hiermee staat Nederland op de derde plaats binnen de EU. In 2010 heeft 

een gemiddelde Nederlander 6,46% van de bestedingen aan mode online gedaan.  

Uit cijfers van het eerste kwartaal van 2011 blijkt dat er een positieve ontwikkeling van de online 

bestedingen aan mode gaande is. Het gemiddeld bestede bedrag per Nederlander aan mode online is van 

10 euro in 2010 naar 12 euro gegaan. Een hogere stijging is te zien bij het gemiddelde bestedingsbedrag 

van schoenen op webshops. In het eerste kwartaal van 2010 was dit via internet 1,62 euro en dit jaar 2,73 

euro. 

Ook blijkt dat 72% van de consumenten van mode zich online oriënteert voordat zij overgaat op een 
aankoop in een fysieke winkel154. 
 

Kenmerken voor een succesvolle webshop 

Om te bepalen welke factoren kenmerkend zijn voor een succesvolle webshop is er een vergelijkend 

onderzoek gedaan van webshops in de modebranche. 

Ø Gemak 

Een belangrijk onderdeel van online verkopen zijn de foto's van de kleding. ASOS heeft modellen. 

Net-A-Porter heeft de mogelijkheid om in te zoomen op het product. Ook hebben veel webshops de 

optie om het kledingstuk vanuit meerdere hoeken te bekijken. Uit het zien van de webshops in de 

tabel blijkt dat rustige lay-outs het meeste vertrouwen wekken. Het gebruik van verschillende 

‘fonts’ en ‘click-on’ knoppen kunnen verwarring opwekken bij de bezoeker.  

Ø Het product 

De meeste webshops geven uitgebreide informatie over het product. Omdat de klant het niet aan 

kan raken of bekijken is deze aanvullende informatie belangrijk. Deze informatie bestaat uit prijs, 

beschikbare maten en kleuren, maar ook het gebruik van stoffen en wasvoorschriften (Asos en 

Zara).  

Ø Service 

TopVintage heeft een award gewonnen voor de goede klantenservice. Zij hebben de mogelijkheid 

om het pakketje te volgen tot het bezorgd is, geven de maten in centimeters aan en geven het geld 

terug als het product niet naar wens is. Sommige webshops bieden de service om een e-mail te 

sturen als een product als een momenteel niet leverbaar product weer beschikbaar is (Zalando en 

Topvintage). 
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Webshop 

 
+ - 

Zara + Selecteren op soort kledingstuk, maat, prijs - Weinig informatie per item 

 

Asos + Modellen/foto’s 

+ Info: wasvoorschriften en gebruikte stoffen 

+  Internationaal: verschillende maattabellen en 

verschillende valuta 

-Commerciële lay-out  (adds)   

 

TopVintage  + Award 2011 thuiswinkel High Customer Service 

standards:  

+ Expected delivery 

+ Maat in centimeters (waste, hips, length)  

+“niet goed geld terug”  

 

 

Net A Porter + Zoom functie -Drukke lay-out: Verschillende 

fonts 

Zalando + Zoom functie 

Veel keus, goed gerangschikt 

-Teveel keus 

Yoox.com + Je kan ook foto’s zien van de stukken in andere 

kleuren 

+ Kan vanuit verschillende hoeken het stuk bekijken 

+ “ you may also like” app  

 

 

19.2 Resultaten diepte-interviews 

“Ik denk dat het heel gunstig is voor de basics, de watervallen, de jersey tops, dingen die makkelijk te 

interpreteren zijn via beeld. Met productshots. We hebben natuurlijk heel veel kleding in onze collectie 

zitten die echt uitleg behoeven. Die moet je op een bepaalde manier knopen, die moet je op een bepaalde 

manier draperen. Die stuks zijn niet makkelijk te verkopen op internet. Maar zo’n jersey top met waterval 

hals is what you see is what you get. Er zijn natuurlijk wel andere suggesties die je kunt doen hoe je zoiets 

kan dragen, misschien dat we foto’s op onze eigen website kunnen plaatsen hoe je een item kan dragen 

op verschillende manieren. Als we toch aan de slag gaan met collages kunnen we dat ook doen met 

suggesties om je Tony Cohen kleding te dragen. Ik denk zeker voor de 2LoveTonyCohen lijn dat een 

webshop heel aantrekkelijk is. Het is ook bijvoorbeeld ingekocht door Wehkamp vanaf januari. Dat geeft al 

aan dat het interessant is qua prijs en dat qua ontwerpen makkelijk interpreteerbaar is. Zo’n partij gaat 

niet, voor niets inkopen”, aldus Siu Lie Tan155. 

 “Ik denk niet dat de meeste modelabels in Nederland een website kunnen beheren. Joline Jolink heeft een 

webshop. Maar er komt veel meer bij kijken dan mensen denken, je hebt de orders die verwerkt moeten 

worden. Het wordt denk ik erg onderschat”, aldus Teresa Brito-Adão156. 

“Ik denk wel dat er een enorme groei zit in het aantal aankopen van webshops. Vanochtend hoorde ik nog 

op het nieuws dat er voor Sinterklaas dit jaar veel meer aankopen zijn gedaan in webshops”, aldus Teresa 

Brito-Adão157. 

Ook is het goed voor de internationale klanten omdat zij dan makkelijker iets bij je kunnen kopen. Maar ik 

vind niet dat alle Nederlandse modelabels een webshop moeten hebben. Je moet wel de capaciteit 

hebben. Want als het niet succesvol is kan het alleen maar schadelijk werken”, aldus Teresa Brito-Adão158. 
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19.3 Resultaten enquête 

Van de vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek koopt 65,9% weleens kleding via internet en 

doet 34,1% dit niet159.  

Op de vraag “Koopt u op internet bij grote online ketens of ook bij kleinere online winkels?” antwoordt 

39,3% van de vrouwen die weleens kleding via internet kopen, dat zij alleen bij grote online ketens kopen, 

7,5% van deze respondenten antwoordt dat zij alleen bij kleinere online winkels kopen en 53,1% 

antwoordde dat zij zowel bij grote online ketens als kleinere online winkels koopt160. 

19.4 Conclusie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er kansen zijn voor TNC Store B.V. om een webshop op te richten 

maar dat hier een goede strategie achter moet zitten en capaciteit voor moet zijn binnen de organisatie. 

Brancheonderzoek heeft uitgewezen dat 67% van de Nederlanders online aankopen doet. In 2010 heeft 

een gemiddelde Nederlander 6,46% van zijn online aankopen in de modesector gedaan. Daarnaast blijkt 

dat de meeste consumenten (72%) zich online op mode oriënteert voordat er wordt overgegaan tot een 

aankoop in een fysieke winkel. Het vergelijkend onderzoek onder succesvolle webshops heeft uitgewezen 

dat het belangrijk is om een rustige lay-out te gebruiken, een zo volledig mogelijk beeld en beschrijving te 

geven van de kleding en zeer goede service te bieden zoals mensen het pakketje laten volgen tot deze is 

bezorgd. 

In de diepte-interviews wordt aangegeven dat een webshop heel goed zou kunnen werken voor de 

makkelijkere items. Heel veel items van Tony Cohen hebben uitleg nodig door de draperieën. Ook wordt er 

aangegeven dat het opzetten van een webshop vaak onderschat wordt omdat het enorm veel werk en dat 

als het slecht wordt gedaan dit schadelijk werkt voor een merk. Uit de enquête blijkt dat 65,9% van de 

respondenten online kleding koopt en dat 60,6% van deze vrouwen dat bij kleine online winkels doet. 
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20. Deelvraag 16. Social media 
 

Deelvraag 16 luidt: ”Hoe kan Tony Cohen het beste gebruikmaken van social media?”. 

20.1 Resultaat literatuuronderzoek 

Opkomst van social media en online communities 

“De richting van communicatie verandert doordat de ontvangers zelf zender worden. Ze plaatsen berichten 

op socials media als Facebook en zetten filmpjes op Youtube. De dominantie van enkele grote zenders en 

mediaconcerns valt weg, vooral door de social media.” 

“Wereldwijd heeft ongeveer de helft van de internetgebruikers interactie met een merk via social media. In 

Nederland ligt dat lager. Brand communities zijn in veel gevallen al veel belangrijker dan officiële websites. 

Dit blijkt uit het langlopende onderzoek naar social media uit 2010 van Universal Media onder ruim 

zevenendertig duizend respondenten. De belangrijkste redenen om lid te worden van een brand 

community zijn: leren, op de hoogte blijven van nieuws over een bepaald product en het verkrijgen van 

gratis content” 

“Merken kunnen duidelijk voordeel halen uit een online community. Uit het genoemde onderzoek kwam 

naar voren dat de mensen die zich binden met een brand community: 

· 72% positiever is gaan denken over het merk 

· 71% eerder geneigd is en een product van het merk te kopen 

· 66% loyaler is ten opzichte van het merk 

· 63% anderen aanraadt ook deel te nemen aan de community161”  

20.2 Resultaten diepte-interviews 
“Heel belangrijk. Gisteren werd mijn collectie dus gedragen in de finale van Holland’s Next Topmodel. Naar 

aanleiding van dat programma wordt er dan veel getwitterd over mijn collectie en op Facebook gezet. 

Hierdoor zal mijn naamsbekendheid enorm groeien”, aldus Jan Boelo Drenth162. 

“Mensen die niet extreem geïnteresseerd zijn in mode en normaal niet iets van mij zouden kopen, lezen nu 

toch op internet over mij. Mochten ze het mooi vinden, dan kunnen ze research doen. Je hebt natuurlijk 

ook niet voor niets een website. Op die website wordt één keer in de zoveel tijd de nieuwe collectie gezet 

en af en toe iets nieuws, maar dan houdt het ook op. Via Twitter en Facebook kan je veel meer up-to-date 

zijn. Bijvoorbeeld, welke sterren hebben je collectie aan; dat vinden mensen toch heel leuk om te weten. Ik 

denk dat het zeker een heel belangrijke rol speelt en dat een modehuis of modelabel dat ook zeker moet 

doen”, aldus Jan Boelo Drenth163. 

 

“We hebben net besloten dat als er een nieuwe aanvulling komt op de collectie dat we dan een collage 

achtige visuele uiting doen via social media”, aldus Siu Lie Tan164. 

“Ik denk dat het bewustzijn juist door toename van de social media alleen maar groter wordt. Ook al ben je 

zelf niet actief met social media er zijn mensen in je omgeving die dat wel zijn en daardoor toch ook weer 

bepalend zijn voor jouw keuzegedrag”, aldus Bart Maussen165. 

“Ik denk dat je op dit moment alles goed moet aanpakken; Twitter, Facebook en een blog. Het is ook leuk 

om een blog op te zetten; straks met Amsterdam International Fashion Week en de opening van de 

Miljonairs Fair. Daar gebeurt nu niet zoveel mee en dat is zonde”, aldus Claudia Dierdorp166. 
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“Bij social media moet je goed kijken hoe je het gaat inzetten. Het is niet zo dat je klaar bent als je een 

Facebook pagina hebt gemaakt en je hebt zevenduizend likes. Nou die hebben we binnen en dan de 

mensen die jou liken op Facebook of die jou volgen op Twitter zeggen eigenlijk letterlijk: “ik vind jou cool en 

kom maar op met die informatie”. Dat kan je heel mooi via social media doen”, aldus Tanja Terstappen167. 

“Ik denk zeker dat je als modelabel met social media enorm veel kunt bereiken. Al is het maar binding met 

mensen. Social media is eigenlijk meer een interactiemedium maar ook echt een relatiemedium. Je kan 

echt een relatie opbouwen met mensen die jouw label leuk vinden”, aldus Tanja Terstappen168. 

“Je moet op een bewuste manier meegaan. Je moet wel goed gaan nadenken over hoe je de boodschap 

overbrengt. Het gaat er ook om hoe gebruik je het en hoe promoot je dat. Ik denk dat het heel belangrijk is 

om eerst goed na te denken over je eigen label, wie je bent, wat maakt je onderscheidend en kenmerkt je. 

Om aandacht te genereren op internet. Wie is je doelgroep en wat wil je daar precies mee”, aldus Teresa 

Brito-Adão169. 

“Als je het doet dan moet het heel goed gedaan worden, heel oprecht. Er moet echte en leuke informatie 

worden gegeven. Er moeten echt mensen worden aangenomen om het bij te houden en het allemaal goed 

te doen. Alleen de grote labels kunnen dat betalen natuurlijk. Het is belangrijk dat het echt personen zijn 

van het label die schrijven en niet een reclamebureau bijvoorbeeld. Mensen merken dat wel en dan is het 

meteen heel ongeloofwaardig en verpest”, aldus Georgette Koning170. 

20.3 Resultaten enquête 

Aan de respondenten is de vraag gesteld of zij een blog of andere vormen van social media van mode 

ontwerpers zouden volgen. Van de vrouwen geeft 25,5% aan dat zij dit zouden doen, 47,4% geeft aan dit 

niet te zullen doen en 27,1% geeft als antwoord het misschien te zullen doen171. 

20.4 Conclusie onderzoeksresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het voor een modelabel heel belangrijk is om actief te zijn op social 

media, belangrijk is hierbij dat er moet worden nagedacht over de boodschap die overgebracht moet 

worden en dat dit oprecht gebeurt. Literatuuronderzoek wijst uit dat door de opkomst van social media 

brand communities in veel gevallen belangrijker zijn dan officiële websites. De belangrijkste reden dat 

mensen lid worden van een brand community zijn onder andere leren en op de hoogte blijven van nieuws 

over een bepaald product. 

In de diepte-interviews wordt aangegeven dat je met social media mensen bewuster maakt van je merk. 

Het is zowel een interactie als relatiemedium. In meerdere interviews wodrdt benadrukt dat het zeer 

belangrijk is dat er goed wordt nagedacht over de boodschap die overgebracht moet worden en dat er 

leuke en oprechte informatie gegeven moet worden. 
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21.  Overzicht conclusies deelvragen 
 

Deelvraag Conclusie 

Dv1: Hoe hoog is de brand 

awareness van Tony Cohen? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de brand awareness van Tony Cohen 

redelijk is. In verschillende diepte-interviews wordt aangegeven dat er nog veel 

mensen zijn die Tony Cohen niet kennen. Ook blijkt uit de diepte-interviews dat 

de media-aandacht is verslapt waardoor de brand-awareness op dat vlak 

momenteel niet groeit. In de focusgroepdiscussie komt naar voren dat de 

participanten die geïnteresseerd of werkzaam zijn in de mode Tony Cohen van 

naam kennen en de andere participanten niet. Uit de enquête blijkt dat 66,8% 

niet bekend is met de modeontwerper en dat de 33,24% van de respondenten 

die wel bekend zijn met zijn naam hem veelal via zijn Flagship stores in 

Amsterdam en tijdschriften kennen. 

Dv2: Wat is de algemene 

indruk/het imago van Tony 

Cohen? 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het imago van Tony Cohen niet duidelijk 

is. In verschillende diepte-interviews wordt aangegeven, dat veel mensen in de 

modebranche en daarbuiten zijn naam wel kennen maar er geen volledig beeld 

bij hebben. Ook blijkt uit de diepte-interviews dat Tony Cohen heel commercieel 

wordt gezien en niet high-fashion.  

Dv3: Is de (potiële) 

eindconsument op de 

hoogte van de drie 

verschillende lijnen? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de (potentiële) eindconsument veelal niet 

op de hoogte is van de drie verschillende lijnen. Uit de diepte-interviews komt 

naar voren dat er al meerdere malen is geschoven met de lijnen en dat het ook 

voor het winkelpersoneel niet altijd duidelijk is welke lijnen er welk seizoen zijn. 

Uit enquête blijkt dat 20,7% bekend is met de lijn TonyCohen, 13,5% bekend is 

met de lijn 2LoveTonyCohen en slechts 5,8% bekend is met de lijn Atelier Tony 

Cohen.  

Dv4: Wat is de beleving van 

de (potentiële) 

eindafnemers van de drie 

lijnen? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat (potentiële) eindafnemers geen duidelijke 

beleving van de drie lijnen ervaren. In de focusgroepdiscussie komt naar voren 

dat in één lijn teveel verschillende stromingen zitten, de participanten zien niet 

een duidelijke signatuur van Tony Cohen. Sommige items vinden de 

participanten hoge kwaliteit uitstralen en andere stukken vinden zij er heel 

goedkoop uitzien binnen één collectie. De respondenten geven enorm 

gedifferentieerde antwoorden op de vraag wat er bij hun opkomt bij het zien 

van de lijnen, er zit geen lijn in de beleving die zij hebben van de lijnen. 

Dv5: Is er sprake van 

samenhang tussen de 

beleving van de drie lijnen? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van samenhang tussen de 

beleving van de drie lijnen. In verschillende diepte-interviews werd aangegeven 

dat de lijnen erg op elkaar lijken. In de focusgroepdiscussie komt naar voren 

dat de participanten het verschil tussen de lijnen niet duidelijk vinden. Uit de 

enquête blijkt dat 62,3% verschil ziet tussen de verschillende lijnen, uit de 

argumentatie bleek echter dat veel respondenten het verschil tussen 

2LoveTonyCohen en de andere twee wel zien maar tussen Atelier TonyCohen 

en TonyCohen niet. Van de 37,7% van de respondenten die geen verschil zien 

tussen de lijnen wordt vaak als reden gegeven dat het allemaal feestelijke 

kleding is en dat er geen verschil zit in de stofkeuze van de drie lijnen. 
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Deelvraag Conclusie 

Dv6: Snijden deze drie 

aparte lijnen elkaar of vullen 

ze elkaar aan? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de drie aparte lijnen elkaar op sommige 

punten snijden. In de diepte-interviews werd aangegeven dat de lijnen 

TonyCohen en 2LoveTonyCohen elkaar soms snijden omdat zowel de 

eindconsument als de retail dan vaak de ‘goedkopere variant’ kiest. Tevens 

werd er aangegeven dat het hebben van verschillende lijnen goed is voor het 

merk maar dat er een duidelijke scheiding moet bestaan tussen deze lijnen. 

Dv7: Wie zijn de 

eindafnemers van Tony 

Cohen? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de eindafnemers van Tony Cohen 

zelfbewust zijn, hoog opgeleid en geïnteresseerd in eten en koken, kunst en 

cultuur, mode en muziek.  

In de diepte-interviews wordt de eindafnemer van Tony Cohen besproken als 

een elegante, zelfbewuste vrouw die aandacht besteed aan haar uiterlijk. Uit de 

resultaten van de enquête is af te leiden dat veel respondenten geen 

kledingstuk van Tony Cohen aan zullen schaffen omdat zij dit te duur vinden. 

Redenen die veel worden gegeven om wel een stuk van Tony Cohen te kopen 

zijn mooie stoffen en elegantie. Daarnaast geven veel respondenten die 

weleens een kledingstuk van Tony Cohen hebben aangeschaft aan dat zij vaak 

een kledingstuk kopen als ze iets mooi vinden in de winkel. Het 

opleidingsniveau van alle respondenten die afnemer zijn van Tony Cohen is 

hoog. Veel respondenten die weleens een kledingstuk van Tony Cohen hebben 

aangeschaft zijn geïnteresseerd in eten en koken, kunst en cultuur, mode en 

muziek. 

Dv8: Is er sprake van een 

samenhang tussen de 

doelgroepen van de 

verschillende lijnen? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van samenhang tussen de 

doelgroepen van de verschillende lijnen. In de diepte-interviews wordt 

meerdere malen aangegeven dat hetzelfde type vrouw de verschillende lijnen 

van Tony Cohen koopt. Het verschil is budgettair en daarnaast is 

2LoveTonyCohen makkelijker benaderbaar. Uit de resultaten van de enquête is 

af te leiden dat er afnemers van Tony Cohen zijn die items uit meerdere lijnen 

aanschaffen. 

Dv9: Wat kenmerkt de 

Nederlandse modebranche? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de Nederlandse modebranche 

gekenmerkt wordt door veel talent en een pril modeklimaat. In verschillende 

diepte-interviews wordt aangegeven dat Nederland beschikt over veel talent. 

Ook wordt er aangegeven dat Nederland in vergelijking tot Frankrijk of 

Engeland geen modeland is maar dat het bewustzijn zich ontwikkelt. Dit komt 

mede door de modegerelateerde programma’s op televisie als Project Catwalk. 

De Nederlandse vrouw is over het algemeen op het gebied van mode veel 

nuchterder en meer gericht op comfort dan vrouwen in andere landen. 
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Deelvraag Conclusie 

Dv10: Is er in Nederland een 

markt voor haute couture? 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er in Nederland een zeer kleine markt is 

voor haute couture. Literatuuronderzoek wijst uit dat vanaf het ontstaan van 

haute couture, couture werd gekocht in het buitenland of werd vervaardigd 

naar voorbeelden uit Parijs. In Nederland is er nooit sprake geweest van een 

modesyndicaat, waardoor haute couture geen beschermd begrip is. Hierdoor 

bestaat er geen echte haute couture in Nederland. Ontwerpers met een couture 

collectie in Nederland hebben altijd nevenactiviteiten moeten ontplooien om te 

kunnen blijven bestaan. Wereldwijd is met de komst van massaproductie de 

afname van haute couture sterk afgenomen. Haute couture wordt door de 

meeste modehuizen gebruikt als marketingstrategie en niet als winstgevend 

product. 

In verschillende diepte-interviews wordt aangegeven dat er een kleine markt is 

voor haute couture in Nederland en dat deze afwijkt van de markten in het 

buitenland. Mede doordat Nederlanders niet zo doordrongen zijn van 

kledingetiquette zal er in het buitenland meer vraag zijn naar avondkleding dan 

in Nederland. In Nederland zal er meer vraag zijn naar haute couture om te 

dragen naar werkgerelateerde gelegenheden. 

Dv11: In de kunst- en 

cultuursector is er sprake 

van de trend; high brow, low 

brow, no brow. Vindt deze 

trend ook plaats in de 

modesector? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de trend high brow, low brow, no brow 

deels opgaat voor de modesector enerzijds kunnen alle lagen van de bevolking 

mede door de massaproductie en de media participeren aan de mode. 

Anderzijds is haute couture nog steeds voorbehouden aan een bepaalde elite 

en is het de intentie van modehuizen om dit exclusief te houden.  

 

Literatuuronderzoek wijst uit dat mode lange tijd als middel heeft gediend om 

sociale ongelijkheid aan te duiden in de samenleving. Door het ontstaan van 

massaproductie in de 19e eeuw werd kleding bereikbaar voor een groter deel 

van de bevolking. De vernieuwing in de mode vond plaats in de haute couture 

bij de sociale hogere klassen en werd overgenomen door de massaproductie 

voor de lagere klassen. Vanaf de jaren ’80 verspreidde de mode zich ook vanaf 

lagere sociale klassen naar boven door de couturiers die zich lieten inspireren 

door straatmode. ‘Mode’ was vanaf toen niet meer alleen haute couture maar 

omvatte ook prêt-á-porter en confectie. De manier van consumeren van mode 

is ook veranderd. Tijdens catwalk shows wordt er gefacebooked en een paar 

minuten na de shows zijn de beelden via internet bereikbaar voor het grote 

publiek.  

In verschillende diepte-interviews werd aangegeven dat haute couture nog 

steeds voor een bepaalde elite is voorbehouden en dat het de intentie is van 

modehuizen om haute couture exclusief te houden. De manier waarop haute 

couture gedragen wordt en de gelegenheden zijn veranderd omdat er veel 

media aan verbonden is. Vroeger was haute couture meer gesloten.  
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Deelvraag Conclusie 

Dv12: Hoe ziet het aankoopproces van de 

eindconsument eruit bij aanschaf 

van een kledingstuk? 

Deelvragen zijn hierbij: 

 - Welke aspecten zijn 

doorslaggevend bij de keuze van 

een kledingstuk? 

- Waarop wordt de keuze voor een 

merk gebaseerd? 

- Wat is het bewustzijnsniveau van 

de (potentiële) klant? 

 - Welke kanalen worden 

geraadpleegd om aan informatie 

over de huidige trends te                     

komen? 

- In hoeverre wordt er door de 

consument gebruik gemaakt van 

het internet als verkoopkanaal? 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het 

aankoopproces van het grootste deel van de 

respondenten (63,2%) inhoudt dat zij niet van te voren 

op zoek is naar een stuk maar iets moois vindt in de 

winkel en dat aanschaft. Tevens is uit de 

onderzoeksresultaten gebleken welke aspecten 

doorslaggevend zijn bij de keuze van een kledingstuk, 

waarop de keuze van een merk wordt gebaseerd, wat 

het bewustzijnsniveau is van de (potentiële) klant, welke 

kanalen geraadpleegd worden om aan informatie over 

de huidige trends te komen en via welk kanaal er wordt 

gekocht.  

Doorslaggevende aspecten bij aankoop kledingstuk 

In de focusgroepdiscussie komt naar voren dat de 

participanten kwaliteit een doorslaggevende factor 

vinden bij de aankoop van een kledingstuk. Daarnaast is 

het voor veel participanten belangrijk dat het 

kledingstuk past bij hun persoonlijkheid. Uit de enquête 

bleek dat 63,8% van de respondenten het aspect 

modieus belangrijk vinden bij aankoop van een 

kledingstuk, 81,67% vindt de prijs-kwaliteitverhouding 

belangrijk, voor 75,7% van de respondenten is kwaliteit 

een belangrijke factor en 60% vindt het aspect comfort 

belangrijk bij aankoop van een kledingstuk.  

Merkkeuze 

Een merknaam is een minder belangrijke factor voor 

59,3% van de respondenten. De meerderheid van de 

respondenten (51,%) kiest niet bewust voor een 

merknaam, als er wel bewust voor een merknaam wordt 

gekozen is dat bij de meerderheid om zeker te zijn van 

de kwaliteit en omdat het merk bij hun lifestyle past. 

Bewustzijnsniveau 

De meeste respondenten (68,1%) zoekt naar de 

nieuwste trends in de mode en 95,3% laat zich leiden 

door haar inspiratie bij het kopen van kleding. Het 

grootste deel van de respondenten (84.2%) ziet haar 

kledingstijl ook als deel van haar lifestyle. 

Inspiratiebronnen 

De meeste vrouwen die meegewerkt hebben aan het 

onderzoek halen hun inspiratie uit tijdschriften (81,2%), 

de straat (68%) en vrienden (53,7%). 

Verkoopkanaal 

Van de respondenten koopt 65,9% weleens kleding via 

internet en 53,1% van deze vrouwen koopt zowel bij 

grote online ketens als kleinere online winkels. 
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Deelvraag Conclusie 

Dv13: Is er sprake van 

samenhang tu
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