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Inleiding op de branche

Zowel kleding- als schoenwinkels hebben sterk geleden onder 
de economische crisis, de concurrentie van het internet en het 
slechte consumentenvertrouwen.   Het middensegment heeft het 
moeilijk, speciaalzaken doen het relatief goed. 

Onder mode wordt naast dames- en herenmode ook schoenen 
en lingerie begrepen. Bekende namen zijn V&D, C&A, H&M en 
Primark. Deze modewarenhuizen  richten zich op het lagere en/
of het middensegment. De kleinere zaken zijn over het algemeen 
speciaalzaken en gericht op het hogere segment. 

Profiel van de kandidaten

In 2014 had 6,9% van alle kandidaat ondernemers die zich 
meldden via De Nationale Franchise Gids betrekking op de 
modebranche, in vergelijking met 2013 is dat een afname van 
1,1%. Van de modekandidaten in 2014 was 43,8% vrouwelijk. Dit 
ligt ruim boven het totaal in franchise kandidaten, waarvan 27,2% 
vrouwelijk is. 

De gemiddelde leeftijd van de kandidaat mode-ondernemer 
is toegenomen van 35 jaar in 2013, naar 41 jaar in 2014. Bijna 
tweederde van de kandidaten is afkomstig uit de Randstad, 
waarvan 7,6% uit Amsterdam.

Actualiteiten

Franchiseformules hebben ten opzichte van zelfstandige retailers 
het voordeel dat zij beter in staat zijn om een hoge omloopsnelheid 
te realiseren en dus snel wisselende collecties te voeren. Ten 
opzichte van filiaalbedrijven zijn franchisenemers beter in staat 
om service te leveren en kunnen zij ook gemakkelijker inspelen op 
de specifieke behoeften van de klant. De omzet is in de mode nog 
steeds dalende. Hoewel de schoenenbranche het licht beter doet 
dan de kledingbranche lijkt het erop dat 2014 is afgesloten met 
een lichte daling in omzet (-0,5%). Toch betekend dit wel een lichte 
verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. 

In het derde kwartaal van 2014 daalde de omzet met iets meer dan 
3 procent. Zowel het volume als de prijzen gingen met ongeveer 
1,5 procent naar beneden. Deze daling in omzet ligt in lijn met 
voorgaande jaren, zo is er sinds 2007 al sprake van een jaarlijks 
licht afnemende omzet. 2014 eindigt met een omzetdaling van 
1,4% ten opzichte van 2013. 

Deze daling geldt niet voor alle modesegmenten, de segmenten 
kinderbovenmode (0,4%) en ondermode (0,7%) wisten 2014 
positief af te sluiten. Dat totaal mode op een kleine omzetdaling 
blijft steken is te wijten aan achterblijvende omzet in het dames 
(-1,7%) –en heren (-0,4%) bovenmodesegment. Het totaal aantal 
winkels binnen de mode vertoont een lichte daling. In 2011 en 
2012 was er een piek van het aantal winkels in de mode met 

4.
8%

7.
6%

56.2% 43.8%

10

50

40

30

20

2013 2014

Gemiddelde leeftijd

Shoeby
250Fair Play

133 Livera
125

Grootste spelers en aantal vestigingen

Bronnen: INretail, Rabobank, ABN AMRO

Amsterdam

35
41

Aanvragen voor mode



Algemene ontwikkelingen

4.9%
Franchise

Online 
verkoop

2012 2013 2014

€

960 

De omzet is in de mode nog steeds 
dalende. Hoewel de schoenenbranche het 
licht beter doet dan de kledingbranche lijkt 
het erop dat 2014 is afgesloten met een 
lichte daling in omzet (-0,5%).

De totale kledingverkoop daalde 
in 2013 met 4%, dameskleding 
presteerde met een daling van 
4,5% het slechtst.

In 2013 steeg de online kledingverkoop 
met 16%, terwijl de totale internet-
verkoop met ‘slechts’ 8% steeg.

Een piek van het aantal winkels in 
de mode met ongeveer 21.500 in 
de gehele branche.

ongeveer 21.500 in de gehele branche. Sindsdien is dit aantal 
afgenomen tot zo’n 19.500 winkels in 2014. Het aandeel van 
het aantal franchise vestigingen binnen de mode is vrij beperkt. 
Slechts 4,9% van alle vestigingen bestond in 2014 uit franchise. 
Dit komt neer op ongeveer 960 vestigingen. Dit is een daling van 
21 vestigingen ten opzichte van 2013. De online verkoop van de 
mode-branche is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het 
online aandeel van enkel de verkoop van schoenen is ten opzichte 
van 2010 met 11% van de totale online retail van fysieke winkels 
gestegen. In 2010 was dit aandeel nog 6%, maar in 2014 komt dit 
neer op 17%. 

Veruit het grootste segment binnen de kledingmarkt wordt 
gevormd door bovenmode voor vrouwen en kinderen vanaf 11 
jaar. Bijna de helft van alle bestedingen (43%) is gerelateerd aan 
deze doelgroep. De bovenmode voor mannen (12+) volgt op 
afstand met 26%. Aan ondermode wordt met 9% meer uitgegeven 
dan aan kinderkleding (2-11 jaar, dus excl. babykleding) met 
7%. Accessoires, beenmode en badmode vormen de kleinste 
segmenten. Het online omzetaandeel binnen de totale 
bestedingen aan kleding is met circa 2,2% gegroeid in 2013 ten 
opzichte van 2012 (van 10,0% naar 12,2%). Dit terwijl de offline 
bestedingen zijn gedaald met circa 6%. De groei in online omzet 
is in vrijwel alle segmenten zichtbaar. Het online omzetaandeel 
binnen de markt van badmode is welliswaar het hoogst, maar 
met 2% het minst gestegen in vergelijking tot 2012. 

Trends & ontwikkelingen

De sector kent een hoge dynamiek. Veel winkels treden terug, 
nieuwe spelers komen er voor terug. Een gelijk aantal winkels 
heeft minder omzet te ‘verdelen’. Webshops (pure players) en fast 
fashion ketens en speciaalzaken breiden hun marktaandeel uit. 
Met hun assortiment, service en / of concurrerende prijzen weten 
zij succesvol in te spelen op de vraag in de markt.

Belangrijke reden voor de afnemende omzet in de fysieke winkel 
is de online verkoop. Niettemin blijkt uit onderzoek in 2014 dat 
maar liefst 74 procent van de consumenten haar aankopen 
vrijwel uitsluitend doet in fysieke winkels. De combinatie van 
advies krijgen (78 procent), het product ervaren (70 procent), 
plezier hebben tijdens het winkelen (68 procent) en de lokaal 
aanwezige voorraad (70 procent) zijn belangrijke drijfveren voor 
fysiek winkelen. 

 Verwachting is dat de omzet in de mode in 2015 weer positieve 
resultaten zal tonen met een groei van 0,5% tot 1,0. Oorzaak 
hiervan is het toegenomen consumentenvertrouwen en de 
aantrekkende economie in het algemeen, deze compenseert de te 
verwachten verdere toename van online verkoop.

Omnichannel is een voorwaarde voor succes. Consumenten 
oriënteren zich via het internet en doen de aankoop in de fysieke 
winkel. Een andere trend is dat de uitverkoopperiode steeds 
langer duurt, maar wel tegen een lagere korting, gemiddeld 
gezien betekent dit dat prijzen hoger uitvallen. Exclusiviteit en 
individualiteit blijken belangrijk bij een steeds grotere wordende 
groep consumenten, dit biedt kansen voor franchiseformules en 
speciaalzaken.

Een steeds kleiner gedeelte van de 
portemonnee wordt gereserveerd voor 
uitgaven aan kleding. In 2012 was dit 
aandeel teruggelopen tot 4,1%.Zalando gaat met 1,15 miljard 

euro omzet voor het eerst door 
deze magische grens heen.
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