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Mode- en gebruiksartikelenwinkels
De markt
Mode- en gebruiksartikelenwinkels zijn onderdeel van de detailhandel. Het gaat hierbij om een grote en diverse groep
winkels met uiteenlopende producten, zoals:
• kleding en schoeisel
• meubels en woninginrichting
• wit- en bruingoed en huishoudelijke artikelen
• boeken en kantoorartikelen
• computers.

Figuur 1. Aantal in mode- en gebruiksartikelenwinkels verdeeld over subbranches en werknemersklassen (2006)
Subbranches			
			
Drogisterijen en parfumerieën
Kleding en textiel			
Schoenen en lederwaren			
Meubels, woninginrichting en huish. app.		
Wit- en bruingoed en elektronica			
Boeken en kantoorartikelen			
Fotografiewinkels
Opticiens			
Juweliers			
Schilderijen, prenten, kunst			
Fietsenwinkel
Sport en kampeerartikelen			
Bloemenwinkels en tuincentra			
Dierenwinkels			
Computerwinkels			
Speelgoed en babyartikelen			
Vloerbedekking			
Overig			
Totaal			

0
wns
330
3.305
350
1.780
1.310
445
145
270
600
840
640
845
1.180
590
880
455
140
1.490
15.595

1-5
wns
845
4.805
940
2.655
1.400
935
370
725
820
270
1.090
875
2.130
695
350
400
195
880
20.380

5-10
wns
195
640
155
465
230
175
45
125
90
5
120
155
300
65
35
60
20
110
2.990

10-20
wns
80
290
65
200
85
70
20
30
15
5
30
80
155
20
10
20
10
30
1.215

20-50
wns
25
135
30
70
25
30
5
10
10
0
0
35
80
5
5
5
0
20
490

50-100
wns
0
50
10
15
0
10
0
0
0
0
0
10
20
0
0
0
0
5
120

> 100
wns
10
45
10
15
25
5
0
0
5
0
0
5
5
0
0
10
5
5
145

Totaal
wns
1.485
9.270
1.560
5.200
3.075
1.670
585
1.160
1.540
1.120
1.880
2.005
3.870
1.375
1.280
950
370
2.540
40.935

Bron: CBS, maart 2007

Figuur 1 laat de verdeling van deze groep bedrijven
zien naar type activiteiten en naar omvang van het
aantal werknemers.
• Binnen de gehele detailhandel is een proces van
schaalvergroting gaande. Er ontstaan ketens van grotere
bedrijven die consumenten méér kunnen bieden wat betreft
aanbod en prijsstelling.
• Er ontstaan echter ook nieuwe speciaalzaken die inspelen
op de verschraling van het productaanbod bij ketens. Deze
zaken bieden een nicheassortiment met een hogere marge
aan.
• Door samenwerking in inkoopcombinaties kunnen deze
winkels gunstige inkoopprijzen bedingen.
• Het gedrag van consumenten verandert, wordt
individualistischer en dus moeilijker te voorspellen.
Consumenten worden ook steeds gevoeliger voor merk en
kwaliteit.
• De gevoeligheid voor mode en trends is groot en de cyclus
van sommige topwinkels wordt korter. Dat laatste is mede
het gevolg van pogingen van Westerse producenten om het

•

•
•

•

•

hun concurrenten uit het Verre Oosten moeilijker te maken
(goedkope) kopieën op de markt te brengen.
De competitie binnen de branche is toegenomen.
Daarnaast ondervindt de branche als geheel concurrentie
van aanbieders van andere branches, zoals bijvoorbeeld
reizen en dure hobby’s. Ook neemt de concurrentie met
winkelformules uit het buitenland toe.
Reclame blijft belangrijk en via vele kanalen en instrumenten
wordt geprobeerd de aandacht van de consument te trekken.
Het profiel van winkelstraten wordt vaak bepaald door de
grote winkelketens. Die kunnen daardoor een dominante
positie opeisen en kortingen bedingen op allerlei kosten.
De beschikbaarheid van voldoende (grote) winkellocaties
is een probleem. Sommige winkelketens zien zich hierdoor
genoodzaakt hun concept in omvang terug te brengen of
nieuwe concepten te introduceren.
De bevoorrading van winkels, met name in binnensteden,
is een belangrijk aandachtspunt. Sommige ketens kiezen
daarom voor een winkellocatie buiten de bestaande
winkelcentra.
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Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•
•
•

 e branche van mode- en gebruiksartikelenwinkels bestaat uit bijna 41.000 bedrijven.
D
Ruim 15.500 bedrijven zijn zelfstandigen.
De bedrijven met 1 tot 10 werknemers vormen met ruim 23.000 bedrijven een aanzienlijke groep.
Bijna 2.000 bedrijven uit deze groep detailhandelbedrijven hebben meer dan 10 werknemers.
Deze grotere bedrijven leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid in de branche.
De grootste groep bedrijven binnen deze branche wordt gevormd door de categorie kleding en textiel.
In 2006 telde de branche circa 4.500 starters.
De omzet van de totale branche was in 2007 ongeveer € 30,1 miljard.
Figuur 2. Index omzetontwikkeling bij mode- en

Figuur 3. Winkels in mode- en gebruiksartikelen- aantal starters en

gebruiksartikelenmiddelenwinkels
Figuur 2. Index
omzetontwikkeling bij modeICT-dienstverleners
en
gebruiksartikelenmiddelenwinkels

(2001-2006)!
Figuur 3. Winkels
Aantal ICT-starters
inopheffingen
mode- en
engebruiksartikelenopheffingen (2001-2006)
aantal starters en opheffingen (2001-2006)

Bron: CBS (trendlijn gebaseerd op jaarcijfers)

Bron: KvK

Bron: KvK
Bron: CBS (trendlijn gebaseerd op jaarcijfers)

Figuur 2 toont de omzetontwikkeling bij mode- en
gebruiksartikelenwinkels in de periode 2000-2007.
De groei van de sector is sterk afhankelijk van de economische
conjunctuur.
De branche van winkels in mode- en gebruiksartikelen groeit
beperkt. In totaal werd er in 2007 ongeveer € 30,1 miljard omzet
gerealiseerd.

Toch zijn er jaarlijks nog duizenden nieuwe bedrijven die worden
opgezet door ondernemers die kansen zien in bepaalde niches.
Startende ondernemers in deze branche zijn in verhouding tot
de gemiddelden in de markt wat jonger en vaker vrouw: 52% is
jonger dan 34 en 52% van hen is vrouw.
De branche behaalde gemiddeld tussen 2001 en 2005
een bedrijfsresultaat van 6,8%, wat vrijwel gelijk is aan het
marktgemiddelde van 6,3%.

De branche kent een grote bedrijfsdynamiek waarbij het aantal
bedrijfsopheffingen al geruime tijd hoger ligt dan het aantal
starters. Er is dus sprake van een structurele afname van het
aantal winkels in mode- en gebruiksartikelen in Nederland,
met ruim duizend winkels per jaar. Dit is het gevolg van de
gesignaleerde schaalvergroting. Deze zal naar verwachting
doorzetten.

														

pagina 2

Delta Lloyd Brancherapport

Detailhandel

Mode- en gebruiksartikelenwinkels
Trends, ontwikkelingen en risico’s
•
•
•
•
•

 e top 3 meest gesloten verzekeringen binnen de branche betreffen brand, bedrijfsaansprakelijkheid en bedrijfsschade.
D
In figuur 4 is weergegeven welke verzekeringen vaker dan gemiddeld worden afgesloten in deze branche.
Verzekeringen voor fraude & geld en bedrijfsschade worden in de branche vaker gesloten dan gemiddeld bij Nederlandse
bedrijven.
Over het algemeen zijn bedrijven in de branche meer verzekerd dan in andere branches.
Belangrijke trends en ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor een goed advies met betrekking tot
verzekeringsproducten. Die trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op bedrijfsrisico’s zijn hieronder in een
aantal thema’s bijeengebracht.
Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen Winkels in mode- en
gebruiksartikelen

Markt en regelgeving
Trends & ontwikkelingen
• De markt is competitief en winkels moeten snel inspelen op
de veranderende eisen en wensen van consumenten.
• Hierdoor, door technologische ontwikkeling én door
opeenvolging van nieuwe modes en trends, verouderen
producten snel.
• Daarnaast is er in sommige subbranches sprake van
branchevervaging. Winkels breiden hun assortiment uit met
branchevreemde producten.
• Bedrijven moeten aan steeds meer regels voldoen,
bijvoorbeeld op last van de brandweer of het Bevoegd
Gezag.
• Consumenten eisen meer transparantie. Ze willen niet
achteraf worden geconfronteerd met ‘kleine lettertjes’, willen
weten wát ze kopen, waar de producten worden gemaakt,
welke grondstoffen zijn gebruikt en of er kinderarbeid aan
te pas is gekomen. Ook willen ze informatie over mogelijke
allergische reacties en de brandveiligheid van het product.
• Meer dan vroeger is winkelen een beleving. Bij funshopping
is service extra belangrijk.
Risico’s
• De toename in snelheid van cycli betekent onder meer dat
winkels te maken hebben met grotere voorraadrisico’s dan
in het verleden. Ook de transportrisico’s kunnen hierdoor
veranderen.
• Schaalvergroting in combinatie met branchevervaging,
plus complexere en strengere eisen ten aanzien van
bedrijfsvoering, kunnen de dekking van bepaalde
verzekeringen beïnvloeden.
• Door de toenemende eisen van consumenten zullen bedrijfsen productaansprakelijkheid steeds meer aandacht vereisen.
• De trend naar meer funshopping leidt tot een
toename van speciaal georganiseerde evenementen.
Evenementenverzekering wordt daardoor ook belangrijker.

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen winkels in
mode- en gebruiksartikelenwinkels

laag

gemiddeld

hoog

Bron: Delta Lloyd Datakluis

Technologie & innovatie
Bron: Delta Lloyd
Datakluis

Trends & ontwikkelingen
• Technologische ontwikkelingen zijn vooral gericht op
het vergroten van het gemak van de consument en op
het monitoren van consumentengedrag. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om de introductie van klantenkaarten en
zelfscanning.
• Binnen de winkellogistiek biedt Radio Frequency
Identification (RFID) kansen om de bedrijfsvoering te
optimaliseren en kosten te besparen.
• Voorraadbeheer, het bestellen en prijzen van artikelen wordt
steeds meer geautomatiseerd.
• Criminaliteit binnen de detailhandel vormt een belangrijk
probleem voor ondernemers. Het vraagt om voortdurende
waakzaamheid en om snel en adequaat ingrijpen bij
calamiteiten.
Risico’s
• Door de afhankelijkheid van elektronica en apparatuur (van
lifteninstallaties en roltrappen tot voorraadbeheerssystemen en dergelijke) worden bedrijfsschade- en computer- &
elektronicaverzekeringen belangrijker. Een goede dekking is
essentieel.
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Belangrijke verzekeringsbehoeften
•
•

 lasschade, bedrijfsschade, geld & fraude en brand (huurdersbelang) zijn belangrijke aanknopingspunten.
G
Brand- (inventaris/goederen), ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen worden vaker gesloten dan gemiddeld.

Belangrijke organisaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

 itex: brancheorganisatie voor Nederlandse ondernemers in de modedetailhandel
M
Centrale Branchevereniging Wonen (CBW)
Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)
Nederlandse Boekverkopersbond (NBb)
Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO-VNI)
Stichting Nederlandse Fotovakhandel (SNF)
VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel
Dibevo (Dieren benodigdheden en voeders)
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD): publieke koepelorganisatie voor de detailhandel

Goede beveiliging is belangrijk en preventie helpt om mogelijke schadelasten te beperken. Het niet of onvoldoende
nemen van adequate preventiemaatregelen kan er toe leiden
dat schades niet of onvolledig zijn gedekt door de huidige
verzekeringen.

Personeel

Duurzaamheid
Trends & ontwikkelingen
• Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) bieden de branche nieuwe kansen.
• Stijgende energiekosten zetten aan tot investeringen in
energiezuinige verlichting en apparatuur. Met het oog
op duurzaamheid wordt ook bewuster nagedacht over
openingstijden.

Trends & ontwikkelingen
• Personeel, een belangrijke factor in deze branche, is schaars.
• Een breed personeelsbestand met veel tijdelijke krachten en
een groot personeelsverloop is vaak het gevolg.
• Personeel in winkels moet vaak lang staan, wat negatieve
gevolgen kan hebben voor houding- en bewegingsapparaat.
Risico’s
• Om nieuw personeel te werven en te vast te houden
worden secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker,
bijvoorbeeld goede pensioenvoorwaarden met flexibele
beleggingsmogelijkheden en aanvullende bijspaarregelingen.
Er is een verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor de
Mode (BPF MITT) en voor Gebruiksartikelen (BPF
Levensmiddelenbedrijf). Daarnaast vallen een aantal
subbranches onder het (verplichte) bedrijfstakpensioenfonds
Detailhandel.
• Ondernemers zijn wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Werkgevers die een
erkende branche-RI&E uitvoeren hoeven deze niet door een
arbodienst te laten toetsen.
• Er zijn Algemeen Verbindend Verklaarde cao’s voor de
Mode- en Sportdetailhandel, Samenwerkende winkels en
ketens (branche Beeld- en geluiddragers en Detailhandel
in Fotografische artikelen), Elektronische Detailhandel,
Gemengde en Speelgoedbranche en Wonen.
• Er is een aanvraag tot verbindendverklaring voor de cao
Bloemen en planten.

Bron
De in dit Brancherapporten gebruikte informatie is gebaseerd
op openbaar beschikbare gegevens zoals van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK),
Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM), Hoofd
Bedrjfschap Detailhandel (HBD) en brancheorganisaties.
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Disclaimer
De in dit brancherapport verstrekte informatie is geen aanbod, een advies of
een andere financiële dienst.
Inhoud
De door Delta Lloyd in dit brancherapport verstrekte informatie is ontleend aan
bronnen die Delta Lloyd betrouwbaar acht, maar voor de juistheid en volledigheid
daarvan kan niet worden ingestaan. Dit brancherapport is uitsluitend indicatief
en vormt een betrouwbaar hulpmiddel om overzicht te krijgen in de trends
en ontwikkelingen in de branche en de gevolgen daarvan voor de risico’s die een
gemiddelde ondernemer, binnen zekere bandbreedtes, loopt. Dit brancherapport
kan niet worden beschouwd als vervanging van een advies op maat van een
deskundige verzekeringsadviseur.
Aansprakelijkheid
Aan de uitkomsten van dit brancherapport kunnen geen rechten worden ontleend.
Delta Lloyd kan, gelet op het indicatieve karakter daarvan, niet garanderen dat dit
brancherapport alle risico’s blootlegt.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 van de
samenwerkingsvoorwaarden tussen Delta Lloyd en de met deze verzekeraar
samenwerkende assurantiebemiddelaars, mag dit brancherapport niet worden
gezien als een uitlating van Delta Lloyd aan cliënten van de bemiddelaar, maar
als een uitlating aan de bemiddelaar. Dit brancherapport laat onverlet de
verantwoordelijkheid van de bemiddelaar voor zijn advies aan de cliënt, ook als de
bemiddelaar daarbij gebruikmaakt van dit brancherapport.
Delta Lloyd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
beslissingen die worden genomen op basis van de informatie in dit
brancherapport.
Verantwoordelijkheid
De informatie mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of
verspreid. Ten aanzien van de inhoud van dit brancherapport bestaat geen
overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet
worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Uw assurantieadviseur

Delta Lloyd Verzekeringen
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl

