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ER WERD BINNEN HET BESTUUR VAN FEDELIN AL ENKELE JAREN AAN 

GEDACHT, MAAR DIT VOORJAAR WAS DE EERSTE LINGERIEWEEK TOCH 

EEN FEIT. DE BEDOELING WAS EXTRA AANDACHT TE GEVEN AAN DE 

ZELFSTANDIGE LINGERIESPECIAALZAKEN. HET EVENEMENT WERD 

GEKOPPELD AAN EEN ACTIE VOOR HET GOEDE DOEL, TEN VOORDELE VAN 

THINK-PINK. DEZE EERSTE EDITIE WAS METEEN EEN SCHOT IN DE 

ROOS EN WAS MET 92 DEELNEMENDE HANDELSZAKEN EEN GROOT SUCCES.

EEN GESLAAGDE EERSTE EDITIE 

Tijdens de Lingerieweek verkochten de 

deelnemende detaillisten spaarvarkentjes 

van Think-Pink. Voor vijf euro konden klanten 

op deze manier Think-Pink, de organisatie 

die aandacht vraagt voor borstkanker, 

ondersteunen. In totaal werd 11.040 euro 

opgehaald voor Think-Pink.

Naast deze specifieke doelgroep richtte 

de Lingerieweek zich ook naar het brede 

publiek. “Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 

70% van de vrouwen de foute BH-maat 

draagt. De hoofdreden hiervoor is het feit 

dat de meeste vrouwen de correcte maat 

niet kennen. Het dragen van een foute maat 

kan diverse gevolgen hebben: pijnlijk gevoel, 

rugklachten, verlies van vorm en stevigheid, 

irritatie van de huid, … Met de Lingerieweek 

willen we vrouwen hiervan bewust maken en 

hen wijzen op de voordelen wanneer ze zich 

door een specialist laten adviseren”, aldus 

Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Ingeborg De Clercq van Lingerie Sibylle is 

alvast erg enthousiast over deze week. “Het 

was een ideaal moment om ons product 

extra aandacht te geven en was zeker een 

meerwaarde. Uiteraard moet je zelf 100% 

achter dit initiatief staan, zelf creatief zijn en 

de klanten informeren over dit evenement. 

Het was de eerste Lingerieweek, dus nieuw 

voor veel mensen. Nogal wat consumenten 

waren dan ook niet op de hoogte. Met meer 

dan 90 deelnemers mag je dit toch een 

succes noemen, ook al zou het nog beter 

zijn als nog meer collega’s mee de actie 

ondersteunen. De prachtige reportage die 

we kregen op het VRT-journaal was een mooi 

hoogtepunt, alhoewel deze uitzending beter 

iets vroeger in de week was gepland.”

Ook Katia Thomaes van Lingerie La Luna 

blikt tevreden terug. “Ik wist niet wat we 

te verwachten hadden, maar de klanten 

reageerden echt positief. De actie was 

helemaal gratis voor Fedelin-leden en 

niet-leden konden voor een kleine bijdrage 

deelnemen. Hiervoor kregen we een mooi 

promotiepakket, er was de website, enz. Ik 

vond de actie heel laagdrempelig zodat 

iedereen gemakkelijk kon instappen. 

Het zou fijn zijn als de volgende editie 

toch nog meer collega’s deelnemen. 

We hebben een mooi bedrag kunnen 

verzamelen voor Think-Pink, ik kijk al uit 

naar de volgende editie in maart 2019”.

Zo’n organisatie kan uiteraard niet zonder 

partners. Eén daarvan is B-Leaf Fashion. 

Yannick Van Geloven: “Toen ik voor het 

eerst over de Lingerieweek hoorde, was ik 

zeer verheugd met dit initiatief. Alle ideeën 

om de lingeriesector in het algemeen, de 

lingerievakhandel en bij uitbreiding Belgische 

zelfstandigen te ondersteunen, zijn welkom. 

Wat ons betreft was het een succes qua 

deelnemende winkels in de eerste editie. 

Hopelijk kan dit aantal nog sterk groeien 

voor de tweede editie. Ik denk wel dat we 

Partners van de Lingerieweek:
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dan ruim op tijd moeten beginnen, dat 

betekent komend zomerseizoen al. Ik hoop 

dat de organisatie er snel werk van maakt, 

dan zal ik er heel graag opnieuw mijn 

schouders onderzetten als mij dat gevraagd 

wordt. De meeste deelnemers waren ook 

positief. Voor enkelen was het echter geen 

noemenswaardige meerwaarde, wellicht 

heeft dat te maken met het feit dat de 

lingerieweek momenteel nog relatief 

kleinschalig is. Misschien kunnen we de 

deelnemers bevragen over hun ervaringen 

en potentiële deelnemers ondervragen over 

hun verwachtingen om zo dit evenement uit 

te bouwen en te verbeteren. Ook op vlak 

van aandacht en publiciteit kan het nog wat 

beter. Een aandachtspunt is verder dat de 

deelnemers nu zelf een giveaway voorzien 

hadden, terwijl dit ook vanuit de organisatie 

had kunnen (moeten) komen naar mijn 

mening. Positief vond ik het pakket (en de 

inhoud ervan) dat de deelnemers ontvingen 

om de week kracht bij te zetten.”

Gezien het succes van deze eerste 

Lingerieweek kan een tweede editie niet 

uitblijven. Ingeborg De Clercq: “Er is nog heel 

wat werk aan de winkel. Als je kijkt in het 

straatbeeld hoeveel mensen nog een foute 

beha dragen, kunnen we met zo’n week mooi 

werk verrichten. We moeten proberen om de 

drempel zo laag mogelijk te maken om een 

lingeriespeciaalzaak binnen te stappen”.

Uiteraard zijn er nog wat werkpuntjes voor de 

volgende editie. Zo zou de communicatie 

vroeger moeten starten, zouden er nog wat 

extra partners mogen bijkomen en moet het 

aantal deelnemende winkels omhoog, weet 

Ingeborg De Clercq.

De tweede editie zal opnieuw gekoppeld 

worden aan Internationale Vrouwendag en 

zal doorgaan van 8 tot 16 maart 2019.

Fedelin zal aanwezig zijn op de zomereditie 
van LingeriePRO om er de tweede editie 
voor te stellen. De organisatie en het bestuur 
zijn volop in de weer om alles op poten te 
zetten zodat Lingerieweek 2019 weer een 
spetterend succes wordt! 

WIE IS FEDELIN?

Fedelin is de federatie voor de zelfstandige 

lingeriespeciaalzaken in Vlaanderen en Brussel. 

Fedelin, aangesloten bij Mode Unie, heeft als 

centrale doelstelling ondernemers uit de zelfstandige 

lingeriedetailhandel te verenigen, te informeren, te 

adviseren en hun belangen te behartigen. Dit alles 

met het uitgangspunt om de kansen voor de zelfstandige 

lingeriezaken te optimaliseren en professionaliseren. 

Ondernemers uit de lingeriesector kunnen genieten van 

een aanbod dat zich specifiek richt op hun sector.

België is met zijn breedmazig netwerk van 

gespecialiseerde lingeriewinkels uniek in de wereld. 

Wij zijn daar fier op en willen dat dan ook gepast 

jaarlijks in de kijker zetten met de Lingerieweek!

Meer info over Fedelin en de Lingerieweek: 

→ info@fedelin-lingerie.be

 ‘Het zou fijn zijn als de volgende 
 editie toch nog meer collega’s 
 deelnemen. We hebben een 
 mooi bedrag kunnen verzamelen 
 voor Think-Pink, ik kijk al uit naar 
 de volgende editie in maart 2019.’ 

- Katia Thomaes van Lingerie La Luna

KALENDER NAJAAR 2018

Mode Unie zomert!: 
30 augustus 2018

Fashion Retail Evening:
 4 oktober 2018

Tweedelige Mailchimp workshop 
(beginners/ gevorderden):
15 en 23 oktober 2018

Inspiratietour naar Kopenhagen: 
19-20 november 2018


