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Inleiding 
Om de meest Fashionable steden te identificeren, hebben we 33 Nederlandse steden geanalyseerd 
aan de hand van 18 verschillende factoren.  
 
Selectie van de steden 
De selectie van de steden voor het onderzoek is gemaakt op basis van het aantal inwoners. De 
steden met minder dan 45.000 inwoners zijn buiten beschouwing gelaten; en zijn afkomstig van World 
Population Review. 
 
De steden die niet in de rangschikking zijn opgenomen, zijn geschrapt omdat er onvoldoende 
gegevens beschikbaar waren of omdat zij niet voldeden aan de benchmark van 45.000 inwoners. 
 
Criteria selectie 
De factoren voor elke cluster zijn gekozen op basis van hun relevantie voor de mode en hun invloed 
op de stad. 
 
Weging 
Het onderzoek bestaat uit 6 verschillende clusters met hun eigen onderzoeksfactoren. Omwille van de 
eenvoud is aan alle clusters een gelijk gewicht toegekend om een zo nauwkeurig mogelijke eindscore 
en rangschikking te verkrijgen. 
 
De weging is als volgt toegekend:  
Mode-industrie - 16,67% van de totale score. 

▫ Mode hoofdkantoren 
▫ Mode-ondernemingen 
▫ Kleermakers 

▪ Shopping beleving – 16.67% van de totale score. 
▫ Kledingwinkels per 100.000 inwoners 
▫ Shoenenwinkels per 100.000 inwoners 
▫ Tweedehands kledingwinkels per 100.000 inwoners 

▪ Betaalbaarheid van shoppen – 16.67% van de totale score.  . 
▫ Prijs van een jurk in euro’s 
▫ Prijs van een spijkerbroek in euro’s 
▫ Prijs van een paar schoenen in euro’s 

▪ Mode-educatie – 16.67% van de totale score. 
▫ Mode-universiteiten 
▫ Modellenbureaus 
▫ Modebeurzen 

▪ Social Media – 16.7% van de totale score. 
▫ Aantal mode influencers per 100.000 inwoners 
▫ Aandeel mode posts per 100.000 inwoners 
▫ Aantal mode hashtags 

▪ Cultuur – 16.67% van de totale score.  
▫ Musea per 100.000 inwoners 
▫ Kunstgalerieën per 100.000 inwoners 
▫ Opera, concertzalen, theaters per 100.000 inwoners 

 
 
 
Clusters en de onderzochte factoren 

 
Cluster Mode-industrie 
Voor de cluster Mode-industrie hebben wij 4 onderzoeksfactoren gekozen die een sterke 

weerspiegeling geven van de mode-industrie in een stad. 

▪ Mode hoofdkantoren 

https://worldpopulationreview.com/countries/cities/netherlands
https://worldpopulationreview.com/countries/cities/netherlands


 
Het aantal modehoofdkantoren dat in een stad is gevestigd, geeft een sterke indicatie van de mate 

waarin een stad door de modemerken wordt gerespecteerd. 

Volgens het artikel “Characteristics of industry” hebben verschillende industrieen verschillende, zo 

genoemde, ‘inputs’ nodig. Bedrijven zullen zich eerder vestigen waar deze inputs gemakkelijk en 

goedkoop beschikbaar zijn. Er is sprake van agglomeratie wanneer een aantal producenten in 

dezelfde of verwante bedrijfstakken zich groeperen. Zij doen dit om te profiteren van plaatselijke 

vaardigheden, schaalvoordelen of de bekwaamheid van een plaats op een bepaald gebied.  

Daarom is het aantal mode-hoofdkantoren belangrijk voor deze studie. Hoe meer mode-hoofdkantoren 
er in een stad gevestigd zijn, hoe meer er sprake is van een modecultuur en mode-economie in een 
bepaalde stad. 
 
De gegevens zijn gevonden door te zoeken naar de steden op de crunchbase website. De 
onderstaande filters zijn toegepast om de gegevens te verkrijgen: 

- Headquarters location: de informatie over alle steden is handmatig onderzocht 
- Industry: fashion 

 
▪ Mode-ondernemingen 

Het aantal mode-ondernemingen in een stad geeft een sterke indicatie van hoe ambitieus de stad in 
de mode-industrie is, daarom is deze factor belangrijk voor deze studie. Hoe meer mode-
ondernemingen een stad heeft, des te ambitieuzer, stimulerender en disruptiever kan de stad in de 
mode-industrie zijn. 
 
De gegevens werden gevonden via een geavanceerde zoekopdracht naar de steden op de website 
van de Kamer van Koophandel. De onderstaande filters zijn toegepast om de gegevens te verkrijgen: 
- Handelsnaam: mode, fashion, kleding, kleren.  
- Plaats: de betreffende stad.  
 
Alle steden en alle zoekbegrippen zijn één voor één onderzocht en daarna bij elkaar opgeteld om tot 
het eind resultaat te kunnen komen.  
 

▪ Kleermakers 

Het aantal kleermakers in een stad geeft een sterke indicatie van het gedrag van de mensen ten 

opzichte van de mode in een stad. Als het aantal kleermakers in een bepaalde stad hoog is, geeft dat 

een duidelijke indicatie van de mode-industrie in een stad.  

De gegevens zijn afkomstig van detelefoongids.nl 

- De zoekopdracht was: “kleermaker”. Elke stad werd vervolgens handmatig onderzocht.  

 
Cluster Shopping beleving 
Voor de cluster “shopping beleving” hebben we gekeken naar factoren die van invloed kunnen zijn op 

iemands winkelervaring in een stad. De regel van vraag en aanbod is hier op zijn plaats. 

▪ Kledingwinkels per 100.000 inwoners 

Het aantal kledingwinkels per stad is belangrijk en kan worden gezien als een indicator voor een 

modieuze stad, want hoe meer kledingwinkels er zijn, hoe meer keuze iemand heeft om zijn outfits te 

kopen. Het is handig voor het publiek.  

De gegevens zijn afkomstig van detelefoongids.nl 

- De zoekopdracht was: “kledingwinkel”. Elke stad werd vervolgens handmatig onderzocht.  

▪ Schoenenwinkels per 100.000 inwoners 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx3vtyc/revision/4
https://www.crunchbase.com/discover/organization.companies
https://www.detelefoongids.nl/
https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp
https://www.detelefoongids.nl/


 
Het aantal schoenenwinkels per stad is belangrijk, en kan worden gezien als een indicator voor een 

modieuze stad, want hoe meer schoenenwinkels er zijn, hoe meer keuze iemand heeft om nieuwe 

schoenen te kopen. De regel van vraag en aanbod is hier op zijn plaats.  

De gegevens zijn afkomstig van detelefoongids.nl 

- De zoekopdracht was: “schoenenwinkel”. Elke stad werd vervolgens handmatig onderzocht.  

▪ Tweedehands kledingwinkels per 100.000 inwoners 

Het aantal vintage kledingwinkels per stad is meegenomen in dit onderzoek vanwege de wereldwijde 

verschuiving naar een duurzamer leven. Dit omvat ook het hergebruik van modeartikelen. De nadruk 

ligt hier op vintagewinkels en niet op tweedehandswinkels, omdat vintage ook een bijzonder modieus 

imago heeft. 

Volgens “2020 Was a Big Year for Old Clothes: How Vintage, Secondhand, and Upcycling Took Off” is 

2020 geen geweldig jaar geweest voor nieuwe kleren, vanwege de wereldwijde pandemie. De mode-

uitgaven zijn in april, aan het begin van de pandemie, met een record percentage van 79% gedaald.  

ThredUp voorspelt dat de online tweedehandsmarkt tegen 2021 met 69% zal groeien. Daarom is het 

aantal vintage kledingwinkels per stad een goede indicator van hoe sterk de markt voor tweedehands 

kleding in een bepaalde stad is. 

De gegevens zijn afkomstig van Yelp en de zoekterm die gebruikt is, is: “vintage clothes store”. lke 

stad is vervolgens handmatig doorzocht om de meest nauwkeurige gegevens te vinden. 

Cluster Betaalbaarheid van shoppen 
Voor de cluster Betaalbaarheid van shoppen hebben we naar 3 verschillende factoren gekeken. Deze 

3 factoren geven samen een goede indicatie hoe duur of goedkoop een stad is voor shoppen. Hoe 

lager de prijzen, des te beter het is voor een stad. Mode moet betaalbaar blijven, daarom heeft de 

stad met de laagste gemiddelde prijzen, de hoogste score gekregen en vice versa. 

▪ Prijs van een jurk 

De prijs van een jurk is een indicator van hoe duur een stad is om te winkelen. Hoe lager de prijs, hoe 

toegankelijker de mode voor de inwoners is en dus hoe betaalbaarder de mode in de stad is. 

De gegevens voor de prijs van een jurk is afkomstig van Numbeo onder “Cost of living”. Elke stad  

vervolgens handmatig onderzocht om de meest nauwkeurige gegevens te vinden.  

▪ Prijs van een spijkerbroek 

De prijs van een spijkerbroek is een indicator van hoe duur een stad is om te winkelen. Hoe lager de 

prijs, hoe toegankelijker de mode voor de inwoners is en dus hoe betaalbaarder de mode in de stad is.  

De gegevens voor de prijs van een jurk is afkomstig van Numbeo onder “Cost of living”. Elke stad 

werd vervolgens handmatig onderzocht om de meest nauwkeurige gegevens te vinden.  

▪ Prijs van paar schoenen 

De prijs van een paar schoenen is een indicator van hoe duur een stad is om te winkelen. Hoe lager 

de prijs, hoe toegankelijker de mode voor de inwoners is en hoe betaalbaarder de mode in de stad is.  

De gegevens voor de prijs van een jurk is afkomstig van Numbeo onder “Cost of living”. Elke stad 

werd vervolgens handmatig onderzocht om de meest nauwkeurige gegevens te vinden.  

 

Cluster Mode-educatie 
Voor de cluster Mode-educatie hebben we 3 factoren onderzocht, Mode-opleidingen/universiteiten per 

stad, modellenbureaus en het aantal modebeurzen in een stad. Deze 3 factoren vormen het cluster 

Mode-educatie.  

https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp
https://www.detelefoongids.nl/
https://www.vogue.com/article/the-year-in-secondhand-vintage-upcycling-sustainable-fashion
https://www.thredup.com/resale/
https://www.yelp.com/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/


 
▪ Mode-opleidingen/universiteiten  

Het aantal mode-opleidingen/universiteiten  is meegenomen in dit onderzoek omdat het aantal 

opleidingen voor mode een goede weerspiegeling is voor de opkomende modecultuur in een stad.  

De gegevens zijn afkomstig van studiekeuze123.  

▪ Modellenbureaus 

Het aantal modellenbureaus dat in een stad gevestigd is, geeft een goed beeld van hoe modieus een 

stad is. Modellenbureaus leiden modellen op en managen ze, daarom is het aantal modellenbureaus 

relevant voor deze studie.  

De gegevens zijn afkomstig van google maps. De gebruikte trefwoorden voor het bepalen van het 

exacte aantal modellenbureaus zijn: “model + agencies + city”. Daarna zijn alle resultaten handmatig 

gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen talentbureaus of andere bedrijven in aanmerking 

werden genomen. 

▪ Modebeurzen 

Het aantal modebeurzen dat in elke stad wordt gehouden, werd belangrijk geacht wegens de 

educatieve en economische redenen die eraan ten grondslag liggen.  

Entrepreneur definieert een vakbeurs als "Een tentoonstelling voor bedrijven in een specifieke 

bedrijfstak om hun nieuwe producten en diensten te laten zien en te demonstreren. Modebeurzen zijn 

speciale evenementen waar modeontwerpers en merkeigenaren hun nieuwe mode aan potentiële 

klanten en detailhandelaren tonen, en deze evenementen worden over de hele wereld gehouden". 

De gegevens zijn afkomstig van 10times.com. De filters die gebruikt zijn om aan de gegevens te 

komen zijn de volgende: “Tradeshows” in de categorie “Fashion & Beauty”. Daarna zijn alle steden 

handmatig onderzocht. 

Cluster Social Media 
Omdat social media een grote rol speelt in de online fashion industrie, willen we graag ontdekken wat 

de social presence van elke stad is. Voor de Social cluster hebben we daarom gekeken naar 3 

verschillende onderzoeksfactoren: Hoeveel fashion influencer er in een stad zijn, hoeveel fashion 

hashtags er gebruikt zijn op instagram dat gerelateerd is aan een stad, en tot slot de hoeveelheid 

posts per persoon in een stad.  

▪ Het aantal mode-influencers per 100.000 inwoners 

Het aantal mode-influencers dat zich in elke stad bevindt, is van belang om te bepalen welke stad de 

grootste online aanwezigheid heeft in de online modewereld.  

Onderzoek heeft aanwijzingen gevonden dat het intensief volgen van influencers uit eigen stad 

samenhangt met een hogere mate van stedelijke identiteit (Van Eldik et al., 2019). Adolescenten die 

lokale influencers op meerdere kanalen volgden, hadden een hogere stedelijke identiteit dan degenen 

die dat niet deden. Daarom kan de hoeveelheid mode-influencers worden gezien als een sterke 

indicator. Hoe meer mode-influencers zich in een stad bevinden, hoe modieuzer (stedelijke identiteit) 

de stad. 

Om het aantal mode-influencers te bepalen, zijn de Facebook-influencers uit verschillende steden 

vergeleken. Mensen die een bereik hebben van meer dan 1000 volgers of likes op hun 

Facebookpagina en actief zijn in de modesector (artiest / band / publiek figuur) kunnen worden 

omschreven als mode-influencers.  

▪ Het aantal mode hashtags 

Het aantal fashion posts werd berekend aan de hand van het aantal Instagram posts die de hashtag 

van de desbetreffende stad bevatten (bijv. Amsterdam = #Amsterdam) en ten minste een van de 

volgende op Instagram fashion hashtags: #fashion #ootd #fashionstyle #fashionblogger 

#OutfitOfTheDay #fashionable #mode #mensfashion #womensfashion #whatiwore 

https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen
https://www.google.com/maps
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/trade-shows
https://10times.com/
https://www.researchgate.net/publication/334110510_Urban_Online_Social_Media_Use_among_Adolescents_and_Sense_of_Belonging_to_a_Super-Diverse_City


 
De gegevens zijn verzameld via Google Search op de hieronder weergegeven wijze. De hashtag 

#stad staat hier voor de stad die is onderzocht.  

site:instagram.com "#fashion" OR "#ootd" OR "#fashionstyle" OR "#fashionblogger" OR 

"#OutfitOfTheDay" OR "#fashionable" OR "#mode" OR "#mensfashion" OR "#womensfashion" OR 

"#whatiwore" AND "#Stad" 

▪ Aandeel mode posts per 100.000 inwoners 

Om de steden te vergelijken op basis van het bevolkingsaantal, is het aantal mode posts per 100.000 

inwoners berekend. Zo kan de populariteit van mode in de sociale media voor elke stad worden 

bepaald. Daartoe zijn de in de modecluster verzamelde postings gedeeld door het aantal inwoners 

van de stad en vervolgens vermenigvuldigd met 100.000. 

 

Cluster Cultureel 
Volgens Fibre2Fashion: "Ontwerpers en fabrikanten produceren kleding en accessoires in 

overeenstemming met de cultuur van een bepaalde regio".  Daarom is deze cluster van belang. We 

hebben 3 onderzoeksfactoren gekozen die een sterke weergave geven van de culturele aspecten van 

een stad: Het aantal musea in een stad, het aantal kunstgalerieën en het aantal theaters, opera- en 

concertzalen. 

▪ Museums per 100.000 inwoners 

Het aantal musea per 100.000 inwoners in een stad is een indicatie van hoe cultureel een stad kan 

zijn. Hoe meer musea er per hoofd van de bevolking zijn, hoe groter de culturele gemeenschap in een 

stad is.  

The International Council of Museums definieert: "Een museum is een permanente instelling zonder 

winstoogmerk ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, die openstaat voor het publiek en 

die het tastbare en ontastbare erfgoed van de mensheid en zijn omgeving verwerft, conserveert, 

onderzoekt, mededeelt en tentoonstelt met het oog op onderwijs, studie en genieten”.  

De gegevens zijn afkomstig van Google Maps aan de hand van de zoekopdracht: ‘musea in X stad’.  

Vervolgens zijn de resultaten handmatig geteld om er zeker van te zijn dat alleen de op Google Maps 

vermelde musea zijn opgenomen. 

▪ Kunstgalerieën per 100.000 inwoners  

Het aantal kunstgalerieën per 100.000 inwoners in een stad geeft een cultureel aspect aan een stad 

en is daarom in deze studie opgenomen.  

De gegevens zijn afkomstig van Google Maps aan de hand van de zoekopdracht: ‘art galleries in X 

city’. Vervolgens zijn de resultaten handmatig geteld om er zeker van te zijn dat alleen vermelde 

kunstgalerieën zijn opgenomen.  

▪ Theaters, opera- en concertzalen per 100.000 inwoners  

Het aantal theaters, opera- en concertzalen per 100.000 inwoners is meegenomen in dit ondzoek, 

omdat ook deze zalen bepalend zijn voor de culturele sfeer in een stad en daarom voor dit onderzoek 

van belang worden geacht.  

De gegevens zijn afkomstig van Google Maps aan de hand van de zoekopdracht: ‘performing arts, 

theater and concert halls in X city’. Vervolgens zijn de resultaten handmatig geteld om er zeker van te 

zijn dat alleen vermelde kunstgalerijen zijn opgenomen. 

 

 

 

https://www.fibre2fashion.com/industry-article/6189/does-culture-of-any-region-affect-its-fashion-trends
https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps


 
Scoring 
De factoren zijn ingedeeld in verschillende clusters die, gecombineerd, de meest en minst modieuze 

steden vertegenwoordigen. Het onderzoek is gestandaardiseerd door elke factor binnen elke cluster te 

waarderen op een schaal van 0-100, waarbij 0 staat voor de minst modieuze stad en 100 voor de 

meest modieuze stad.  Er moet worden opgemerkt dat voor de prijzen van een jurk, een spijkerbroek 

en een paar schoenen de maximumwaarde van 100  gegeven is aan de laagste prijzen.  

De berekening van de score van elke factor per stad is uitgevoerd aan de hand van de volgende 

normalisatieformule: 

  

Vervolgens zijn de gestandaardiseerde factoren in hun respectieve clusters bij elkaar opgeteld. 

Daarna zijn de clusterscores berekend door de som van alle factorscores in hun respectieve clusters 

te standaardiseren op een schaal van 0-100.  

De eindscore is berekend door de som van alle gewogen clusterscores te standaardiseren op een 

schaal van 0-100.  

Tenslotte zijn de clusterscores gerangschikt in afnemende volgorde om de meest en minst modieuze 

steden te verkrijgen. 

 

 


