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Frédérique van Heesch: “Na drie jaar Balenciaga
werd het tijd voor mijn eigen tassenlabel”
Een gesprek over Balenciaga en de stap naar het zelfstandig
ondernemerschap met tassenmerk FVH
25 nov 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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De Brabantse Frédérique van Heesch was jarenlang onderdeel van
Balenciaga’s leathergoods product development team, maar besloot het
roer volledig om te gooien. Ze verhuisde van het Italiaanse Florence
terug naar Nederland en startte twee jaar geleden haar eigen
tassenlabel FVH. Chique tassen met een twist, zoals ze het zelf noemt.
Fashionweek.nl sprak met Van Heesch in haar woonplaats ’sHertogenbosch.

Je startte met Economische Psychologie, maar belandde in de
tassenindustrie. Vertel!
“Klopt. Van jongs af aan het ik een passie voor mode en heb ook naar modeacademies gekeken,
maar na het behalen van mijn gymnasium wilde ik een universitaire opleiding volgen. Uiteindelijk
kwam ik uit bij Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Consumentengedrag
heeft me altijd al geïnteresseerd, maar na het behalen van die master dacht ik: ‘ok, en nu?’. Ik
besloot om terug naar Florence te gaan, waar ik op mijn 18e een half jaar had gestudeerd, om
een tweede master aan Polimoda te volgen.”

Welke master volgde je aan Polimoda?
“De master Marketing for Fashion, Beauty and Cosmetics. De nadruk van deze studie lag op het
werken bij grote internationale modebedrijven. We kregen les van mensen die werkzaam waren
bij bijvoorbeeld Estée Lauder en Gucci. Hier leerde ik alles over de opbouw van parfum, de
modegeschiedenis, hoe internationale luxehuizen werken, tot welk conglomeraat ze behoren, et
cetera. Heel divers. En, voor mij het belangrijkste, je moest verplicht stagelopen bij een groot
modehuis. In Florence en omstreken zitten veel mooie bedrijven, zoals Patrizia Pepe, Valentino,
Prada en Salvatore Ferragamo.”
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FVH lente/zomer 2016-collectie © Hylke Greidanus

En wat werd het?
“De Gucci Group. In het leathergoods product development team en u_cio tecnico van
Balenciaga om precies te zijn. Ik was door het dolle heen toen ik hoorde dat ik hier aan de slag
kon, want voor Gucci werken was altijd al een droom geweest. Bovendien merkte ik al snel dat
het in Italië best moeilijk is om als buitenlandse in de modewereld aan de slag te gaan. Ondanks
dat ik de taal vloeiend sprak, kozen ze vaak liever voor een echte Italiaan(se). Na een aantal
afwijzingen, kreeg ik een uitnodiging van de Gucci Group voor een stage bij Balenciaga. Met mijn
Balenciaga-tas in de hand – die ik had gekregen voor mijn afstuderen – ging ik erheen met de
gedachte: ‘Nou, het zal wel niet lukken’. Maar je zult altijd zien: juist als je het niet verwacht,
gebeurt het onverwachte. Ik had een gesprek met een Amerikaanse die juíst opzoek was naar
een buitenlandse stagiaire. Ik kwam uit Nederland en zij wist: ‘die weten van aanpakken.’. Oh, en
mijn tas was ook een schot in de roos. Het was voor hun duidelijk dat ik passie voor het merk
had. Overigens kreeg ik meteen de boodschap dat ze me na mijn stage niet konden aannemen
vanwege de economische crisis.”

Ik voel een ‘maar’ aankomen?
“Haha, ja. Dat gebeurde dus wel. Na een stage van zes maanden die onder andere in het teken
stond van productcodes aanmaken en de perfecte match tussen het leer, stof, draden en ritsen te
kiezen, vroegen ze of ik wilde blijven. Ja, dat kon ik echt niet afslaan. Ik kreeg een jaarcontract
en kwam daarna in vaste dienst. Wel mooi, want ik herinner me nog goed dat mijn exschoonmoeder ooit tegen me zei dat het me nooit zou lukken om bij Gucci binnen te komen.
Wellicht heeft dit me toch de drive gegeven om juist daar terecht te komen.”
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FVH Ladylike Shopper © Hylke Greidanus

Hoe ziet het leven binnen de muren van Balenciaga’s
lederwarenafdeling eruit?
“Fantastisch! We zaten in het hoofdgebouw waar 1200 mensen werkten. Ik zag niet alleen alles
van Balenciaga binnenkomen, maar ook dat van Yves Saint Laurent, Alexander McQueen en
Gucci. Ik keek mijn ogen uit in het grote atelier, of magazzino zoals ze dat daar noemen, waar ze
de gepersonaliseerde koffers van Gucci met de hand maakten. Toen ik daar echt in dienst was,
werkte ik in het u_cio tecnico. Hier was ik verantwoordelijk voor onder andere de heren- en
fashionshowlijnen, had nauw contact met de stylingafdeling in Parijs en regelde alles met de
douane. Daarnaast maakte ik de zogenoemde BOM (bill of materials) en verwerkte de codes
voor alle producten, materialen en kleuren. De ritsen, kleuren, leersoorten, hoeveelheden leer,
alles wat in een tas werd verwerkt, werd in codes ingevoerd en ging vervolgens naar de
producent. Een erg verantwoordelijke functie. Als je ook maar één klein foutje in de code maakte,
kon het zo zijn dat je niet 100.000 goudkleurige ritsen bestelde, maar zilverkleurige. En dan heb
je wel een probleem…”

"Ik zag niet alleen alles van Balenciaga
binnenkomen, maar ook dat van Yves Saint
Laurent, Alexander McQueen en Gucci"
Na drie jaar ben je gestopt, waarom?
Het was echt super, maar tegelijk heel hard werken voor weinig geld. In de weekenden of tot
23.30u doorwerken werd een gewoonte. En ja, zoals in veel organisaties was er ook
ellenbogenwerk. Het is echt niet zoals in The Devil wears Prada, maar ik heb er weleens tassen
in het rond zien vliegen. Daarbij was ik een van de weinige niet-Italianen in het bedrijf. Ik werkte
in een ander land, had te maken met een andere taal, een andere cultuur en een andere
werkethiek. In vergelijking met Italianen zijn Nederlanders bijvoorbeeld heel direct en zakelijk.”
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De Blossom bag uit mijn nieuwe lente/ zomer 2017-collectie © Hylke Greidanus

“Na drie jaar was ik toe aan verandering. Ik werd nog door Tom Ford gebeld voor een baan, maar
ik besloot het roer om te gooien. Ondanks dat ik in Italië vrienden voor het leven heb gemaakt –
mijn beste vriendin werkt nog steeds bij Balenciaga – voelde ik dat ik op het welbekende
‘kruispunt’ stond. Blijf ik hier om mijn toekomst verder uit te bouwen? Of ga ik terug naar
Nederland? Ik koos voor het laatste. De tijd bij Gucci/ Balenciaga heb ik voor geen goud willen
missen en heb er zoveel geleerd. Soms mis ik het ook wel.”

Welke aspecten?
“Dat je de meest exclusieve mode van dichtbij ziet of ziet wat er mode wordt. Of de bijzondere
ontmoetingen die je hebt. Ineens sta je een productiebon voor Kanye West te maken, die vertelt
dat hij een bepaalde riem voor zijn concert wil. Je zit echt middenin de modewereld. De
kerstdiners waren fenomenaal en ondanks dat je weinig verdiende, waren ze echt super gul met
cadeaus en betaalbare samples sale. Bijvoorbeeld een sjaal met doodshoofdenprint van
Alexander McQueen voor €20,-. Ik heb aan die tijd echt een enorme schoenen-, tassen- en
accessoirescollectie overgehouden. Mijn moeder en vriendinnen trouwens ook, haha! Mijn oudcollega’s sturen me nog steeds ieder jaar een goed gevuld ‘kerstpakket’.”

"Ineens sta je een productiebon voor Kanye
West te maken, die vertelt dat hij een
bepaalde riem voor zijn concert wil "
Wanneer kwam je op het idee om een eigen tassenlabel te
beginnen?
“Ik had in Italië al een aantal leerfabrieken gevonden die tassen produceerden. Goedkoper dan de
Gucci-fabrikant, maar kwalitatief zeer hoogwaardig. In Nederland ben ik samen met Cartouche
Fashion uit het Brabantse Drunen leren tassen gaan importeren voor onder andere de Bijenkorf,
WE en Costes. De winkel leverde het gewenste model aan en ik liet het maken met het
desbetreffende merk erin. Dat heb ik ongeveer anderhalf jaar gedaan totdat ik dacht: ‘Ik heb
zoveel ideeën voor een eigen tassenlabel, ik ga het zelf proberen.’ Ik heb geen investeerder, dus
heb mijn eigen spaargeld ingelegd voor een collectie van twee à drie modellen en gekeken hoe
het zou lopen.”
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“Van een aantal modellen, zoals deze Florence bag kunnen de inkopende winkels de hele kleurkaart bestellen. Vanaf nu produceer ik
trouwens alles zonder het gouden logo, maar laat ik mijn logo in het leer stempelen.” © Hylke Greidanus

Hoe omschrijf je jouw stijl?
“Ik noem het altijd chic met een twist. Op subtiele wijze verwerkt ik altijd een speciaal detail dat
de tas net iets extra’s geeft, bijvoorbeeld een rits die aan de zijkant open kan met daarachter een
andere kleur leer. Ik werk altijd met echt leer, ik hou ervan en word spontaan blij van een
kleurkaart. Vooral zachtere leersoorten vind ik pjn om mee te werken. Printjes? Daar ben ik niet
zo van en als ik ooit met een ander materiaal zou moeten werken, lijkt canvas me heel cool. Iets
totaal anders.”

En hoe verloopt het proces van ontwerp tot tas?
"Het ontwerp zit echt in mijn hoofd. Zodra ik het idee heb, teken ik het uit en ga ik naar Italië om
een sample te laten maken. Als ik tevreden ben met het prototype, kies ik de kleuren en laat ik
een sample-collectie maken die alle agenten meekrijgen. In iedere collectie zitten sowieso
zwarte en camelkleurige ontwerpen en daarnaast kies ik vier trendkleuren uit, zoals vorig jaar
electric blue. Van een aantal modellen, zoals de Alessia – vernoemd naar mijn beste vriendin –
en de Florence bag kunnen de inkopende winkels de hele kleurkaart bestellen.”

Waar haal je inspiratie vandaan?
“Ik kijk veel naar blogs en high end-modemerken. Ieder seizoen zijn er weer andere merken die
me inspireren. Momenteel vind ik de tassen van Céline en Chloé echt heel mooi. En Miu Miu, die
hebben vrij romantische ontwerpen en werken ook vaak in pasteltinten waar ik erg van houd.
Verder reis ik vaak af naar Florence en Parijs om inspiratie op te doen.”
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“In Noorwegen heb ik de Naughty Clutch tussendoor bij moeten bestellen, omdat die daar zo goed loopt.” © Hylke Greidanus

Je tassen zijn internationaal te koop, waar komen de meeste
bestellingen vandaan?
"Naast Nederland, zijn mijn ontwerpen inderdaad te koop in België, Noorwegen, Finland en
Zwitserland. De meeste verkoop is in België en Noorwegen. Belgen geven over het algemeen
meer uit aan tassen en uiterlijke producten, maar vooral Noorwegen gaat echt heel goed. Dat had
ik totaal niet verwacht, want in mijn beleving is de Scandinavische look toch wat anders. Mijn
Noorse agent is er echt druk mee. Ik hoor vaak dat ze de prijs-kwaliteitverhouding erg goed
vinden. De Naughty Clutch heb ik tussendoor bij moeten bestellen omdat die daar zo goed loopt."

En hoe gaat het in Nederland?
“Dat kan nog wel beter. In verhouding tot mijn ontwerpen, hebben Nederlanders een wat
stoerdere stijl en kiezen ze vaak voor veilige kleuren als zwart en camel. Dat hoop ik ooit anders
te zien, je ziet dat mensen in het buitenland vaker voor kleur kiezen.”

Wat is jouw favoriete tas?
“In principe laat ik alles in Italië maken van echt Italiaans leer, maar sinds kort laat ik de wat
exclusievere modellen in Portugal produceren. Daar kunnen ze net weer wat andere dingen. De
Wave Clutch die ik daar heb laten maken, daar ben ik echt heel blij mee! Deze is net iets duurder.
Waar mijn andere ontwerpen vallen onder het merk FVH, valt deze onder mijn nieuwste label
Frédérique van Heesch. Zo onderscheid ik mijn basislijn van de exclusievere lijn.”
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“Dit is mijn nieuwste model uit mijn exclusievere lijn Frédérique van Heesch en momenteel mijn absolute favoriet. Deze tas wordt in
Portugal geproduceerd en is er in verschillende kleuren.” © Hylke Greidanus

Hoe heb je de overgang van een groot modehuis als Balenciaga
naar een eigen bedrijf ervaren?
“Ik heb eigenlijk altijd twee dromen gehad, namelijk voor een groot internationaal merk te werken
én iets voor mezelf te beginnen. Het was wel even wennen, maar als je voor jezelf werkt leer je in
korte tijd veel meer. Bij Balenciaga deed ik een klein deel van het proces. Met een eigen bedrijf
ben je overal verantwoordelijk voor. Hoeveel marge zit er op een tas? Hoe werkt het met
agentschappen? Dat soort dingen. Je moet leren inkopen en zorgen dat de productie op tijd
komt, maar ook je agenten aansturen en zelf een stuk sales doen. Uiteindelijk denk ik dat je op
deze manier meer leert dan binnen een groot bedrijf. Het is af en toe bikkelen, maar uiteindelijk
geeft het ontzettend veel voldoening.”

Wat is het beste advies dat je startende ontwerpers wilt geven?
“Oh ja, dan kom je eigenlijk altijd uit bij de clichés. Maar ja, het is wel zo: je gevoel volgen. Volg
je hart en als je denkt dat je het kunt, dan moet je het doen. Denk niet in theorieën, ik heb
bijvoorbeeld nooit een businessplan geschreven. Tuurlijk moet je wel nadenken over je pnanciën,
maar soms kun je jezelf ook gek denken. Je moet gewoon beginnen.”
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“In mijn nieuwe collectie heb ik dit model ook in karamel, electric blue, zandkleur en zwart.”

Je ultieme toekomstdroom is?
“Momenteel ontwerp ik nog vanuit huis en ga ik iedere twee maanden naar Italië voor de
productie. Op korte termijn is mijn doel om een eigen kantoor en een aantal werknemers in
dienst te hebben. En het lijkt me fantastisch om in de toekomst een schoenencollectie te
lanceren.”

En als laatste: overweeg je om ooit terug te gaan naar een
groot modehuis?
“Jazeker! Dat lijkt me nog steeds leuk en als ik moet kiezen zou ik voor Viktor & Rolf willen
werken. Door al mijn ervaringen in Italië heb ik veel kennis opgedaan, maar het houdt ook in dat
ik geen tijd meer heb voor mijn eigen label. Die stap wil ik nu nog niet zetten, want dan zal ik me
altijd afvragen of mijn eigen merk succesvol zou zijn. Mocht ik over vijf jaar denken: ‘nou, het is
niet geworden wat ik ervan verwacht had’, dan zou ik die stap zeker weer zetten.”
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