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SAMENV ATTING 

"Steeds meer vrouwen werken in hogere posities binnen bedrijven, zij zullen zich daar ook naar 
willen kleden. Zij zullen zich waarschijnlijk ook net zo goed willen presenteren als de man in zijn 
dure, exclusieve kostuum". 

Dit onderzoek is bedoeld om informatie in te winnen over exclusieve, zakelijke dameskleding in 
grote maten (maat 44 - 60) voor een Mevrouw die graag een eigen kledingzaak wil gaan 
beginnen. 
In dit onderzoek naar deze exclusieve, zakelijke dameskleding in grote maten worden een aantal 
vragen van de opdrachtgeefster beantwoord en verder zal er gevonden informatie gepresenteerd 
worden. De opdrachtgeefster wilde inforrnatie over o.a. aanbieders, toeleveranciers die haar 
zouden kunnen voorzien van deze kleding, welke kledingmerken zijn er op deze markt, inforrnatie 
over kosten en minimale afzet en informatie over het K.O.O.P. 
Verder wilde ze een advies over het verder verloop van haar aanpak. 
Uit het onderzoek blijkt dat er aanbieders van deze specifieke kleding zijn en er bestaan ook 
enkele kledingmerken. Het blijkt echter dat deze aanbieders moeiIijk te vinden zijn. Er zijn echter 
een aantal mogelijkheden gevonden om toch de juiste aanbieders te vinden. 
Verder is er uitgeweid over de minimale afzet en de kosten van een kledingzaak. Deze inforrnatie 
is algemene inforrnatie omdat de benodigde informatie niet gevonden of gekregen is. 
Vit de gevonden resultaten, informatie en conclusies kan men enkele aanbevelingen doen. 
Het vinden van de juiste aanbieders, toeleveranciers voor de opdrachtgeefster zal toch door de 
opdrachtgeefster zelf moeten gebeuren. Er zijn echter enkele adressen en richtingen gegeven die 
zeer nuttig kunnen zijn voor het vinden van de toeleveranciers. 
Wanneer men de juiste toeleveranciers heeft gevonden dan zal men ook inforrnatie krijgen over 
prijzen, kwaliteiten en andere belangrijke informatie. 
Een tweede aanbeveling is dat men niet een te gespecialiseerde kledingzaak moet beginnen omdat 
enkele risico' s met zich meebrengt. 
Samengevat kan men concluderen dat er vraag is naar aanbod van dameskleding in grote maten 
maar dat er goed gekeken zal moeten worden wat voor een 800rt kleding men gaat aanbieden 
zodat men een groot genoeg publiek kan bereiken. 
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Inleiding 

De Bedrijfskundewinkel is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten, en opdrachten 
uitvoert ten gunste van startende ondernemers en non-profit organisaties. 
Studenten van de faculteit Technische Bedrijfsknnde kunnen bij de Bedrijfskundewinkel opdrachten 
gaan uitvoeren. Een minimum eis om een opdracht uit te voeren is het in het bezit zijn van het 
Propaedeuse-diploma. De opdracht die een student wi! gaan uitvoeren mag hij/zij zelf uitzoeken. 

In dit verslag wordt de opdracht XXL uitgewerkt. Het doel van de opdracht is een klein 

marktonderzoek op te zetten en nog enkele vragen van de opdrachtgeefster te beantwoorden. 
In een eerste gesprek werd de opdracht verder uitgewerkt en uitgelegd. 
De opdracht is doorgesproken met de begeleider, H. Smeets, en de opdrachtgeefster, J. van 
Dongen. 
De opdrachtgeefster wil graag een winkel gaan beginnen in zakelijke, exclusieve dameskleding in 
grote maten(maat 44 tim 60). Zij is van mening dat er momenteel geen of weinig kledingzaken 
zijn die deze specifieke kleding verkopen. De vraag naar exclusieve, zakelijke dameskleding in 

maat 44 tIm 60 is volgens de opdrachtgeefster aanwezig. Zij denkt ook dat in de toekomst steeds 
meer vrouwen hogere posities binnen het bedrijfsleven gaan innemen, en dat de vraag naar deze 
kleding steeds meer zal toenemen. 
Zij wil zich in eerste instantie specialiseren in zakelijke, exclusieve dameskleding in grotere 
maten. 
Onder zakelijke, exclusieve dameskleding (in grote maten) wordt het volgende verstaan: zakelijke 
kleding d.w.z. dat men deze kleding kan vergelijken met het heren-kostuum maar dan voor 
vrouwen met een grote maat. Het gaat hier vooral om mantelpakjes en kledingcombinaties, d.w.z. 
een jasje en een bijpassende broek (die dan in dezelfde winkel te koop zijn). Het is exclusieve 

kleding omdat er aileen natuurlijke grondstoffen worden gebruikt en omdat de kleding in een hoge 
prijsklasse komt te Jiggen, n1. rond de fl. 1000,- a fl. 2000. Deze prijzen zijn de prijzen van een 
complete "outfit". 

Exclusiviteit kan ook ontstaan door bepaalde ontwerpen en/of bepaalde kledingmerken te verkopen 
en/of door een beperkte oplage te verkopen. 
Er van uitgaande dat er vraag is start hier het onderzoek. 

De opzet van het verslag is grofweg als voigt ingedeeld: 
1. Uitwerking van de opdracht en de problemen, een onderzoeksplan en een tijdsfasering. 
2. Het onderzoekplan. 
3. De resultaten en feiten. 
4. Conclusies en aanbevelingen. 

opdracht XXL 
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Hoofdstuk 1 DE OPDRACHTFORMULERING 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een verdere uitwerking van de opdracht worden gegeven en zullen de 

specifieke vragen worden uitgewerkt. Deze uitwerking is erg belangrijk omdat dit het startpunt is 

van het onderzoek. Men zal eerst het probleem goed moeten analyseren en definieren voordat men 

naar oplossingen gaat zoeken. 

1.2 De opdrachtformulering 

De opdrachtformulering die samen is opgesteld door opdrachtgeefster, de begeleider en de 

opdrachtuitvoerder luidt als voIgt: 

"Onderzoek in hoeverre er exclusieve, zakelijke kleding in grote maten te verkrijgen is. Zijn er al 

kledingmerken op dit gebied? Verder moet er een advies gegeven worden hoe het verder moet. 

Wat zijn de eventuele ontwerp- en produktiekosten? Welke aantallen moeten er minimaal verkocht 

worden? En waar wordt het Klant Order Ontkoppel Punt neergelegd(K.O.O.P.) ?". 

(zie de bijlage 1.1 voor de opdrachtformulering) 

Uit de opdrachtformulering komen de volgende problemen naar voren: 

'" Is er al aanbod in deze branche, exclusieve zakelijke 

damesldeding in grote maten? Wie zijn de aanbieders, die eventueel in een later stadium kunnen 

toeleveren? 

'" Zijn er al kledingmerken op de markt? Welke zijn dat dan? 

'" Vervolgens een advies geven over hoe het verder moet: wordt het een dealer(agentuur) of een 

kledingzaak met eigen kledingmerken en ontwerpen? 

'" Wat zijn de eventuele ontwerp- en produktiekosten bij een dealer of eigen kledingzaak? 

'" Hoe groot zal de minimale verkoop moeten zijn? 

'" Waar komt het K.O.O.P. te liggen? 

Atbakening van het werkgebied 

Het gaat hier om een zeer specifiek produkt nt. exc1usieve, zakelijke dameskleding in grote maten 

(maat 44 tIm 60). Het exclusieve kan tegenover de vrije-tijdskleding gezet worden. De kleding 

moet bestaan uit natuurlijke grondstoffen omdat deze het transpireren helpen voorkomen. 

De doelgroep die bereikt moet gaan worden zijn de zakenvrouwen, vrouwen in hogere posities 
binnen bedrijven, met grotere kledingmaten( 46 tim 60). 

In dit verslag zullen deze bovenstaande punten behandeld worden. 
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Hoofdstuk 2 ONDERZOEKSPLAN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven hoe het onderzoek wordt opgezet en hoe de aanpak is 

verlopen van het onderzoek. 

2.2 Onderzoeksopzet 

Nadat de opdrachtformulering uitgewerkt is voIgt nu de aanpak en opzet. 

1. Onderzoeken van de verkrijgbaarheid oftewel het aanbod van exclusieve zakelijke dameskleding 
in de maten 44 tIm 60. 

2. Onderzoek naar de kledingmerken die reeds op de markt aanwezig zijn. Tevens zal ik 
informatie proberen te winnen over de prijzen van de kleding, mogelijkbeid om te bestellen en 
eventuele levertijden. 
3. Onderzoek naar de produktiekosten en eventuele ontwerpkosten. 
4. Advies over verder verloop; Dealer of zelfstandige winkel?Waar komt het K.O.O.P.te liggen? 

5. Afrondingvan het verslag. 

Het totale onderzoek zal ongeveer 12 weken duren. 

De aanpak 

In eerste instantie is er met een aantal winkels rondom Eindhoven contact opgezocht. Via deze 
winkels is geprobeerd om er achter te komen of er kledingzaken zijn die deze kleding, exclusieve 

zakeJijke dameskleding in de maten 46-60, verkopen. Wanneer er kledingzaken bestaan, welke 
kledingmerken en leveranciers hebben zij dan. 

Vervolgens is er contact opgenomen met een aantal overkoepelende verenigingen, een aantal 
grootbandeJaren en producenten. Verder is de Kamer van Koophandel, het IMK en het CBS 
geraadpleegd voor informatie. 
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Hoofdstuk 3 RESUL TATEN EN FElTEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderwerpen systematisch behandeld en zullen de resultaten en feiten 

die gevonden zijn weergegeven worden. 

In paragraaf 2 zullen de resultaten over het aanbod van kleding en kledingmerken aan bod komen, 

paragraaf 3 zal over de kosten en minimale afzet handelen en tens lotte zal in paragraaf 4 overige 

informatie gegeven worden. 

3.2 Aanbod en kledingmerken 

Het zoeken naar aanbieders van deze specifieke dameskleding was de eerste stap. 

Om dit te verwezenlijken is er eerst in Nederland gekeken of er kledingzaken zijn die deze kleding 

verkopen. Met behulp van telefoonboeken, gouden gidsen, tijdschriften en andere contacten(met 

opdrachtgeefster, begeleider, kennissen etc.) bleek dat er een groot aantal winkels bestaat die 

dameskleding in maat 46 tIm 60 verkopen. Of deze kleding exclusief en zakelijk is kan moeilijk 

vastgesteld worden omdat er geen definitie van exclusieviteit of zakelijkheid bestaat. Daarbij komt 
ook kijken wat de opdrachtgeefster onder deze termen verstaat. 

Maar met deze informatie kan echter weI opgemerkt worden dat er ook toeleveranciers moeten 

zijn. 

Het contact met deze winkels verliep erg stroef omdat zij geen of nauwelijks informatie vrij 

wilden geven in verb and met de concurrentiestrijd. 

De groothandelaren daarentegen wilden weI informatie vrijgeven maar ook beperkt. Zij wilden 

weI informatie geven wanneer er een afspraak gemaakt werd met een van de verkoopagenten. Van 

deze mogelijkbeid is geen gebruik gemaakt maar zou weI in de toekomst een mogelijkbeid kunnen 

zijn om specifiekere informatie te krijgen over de produkten die een dergelijke agentuur aanbie

den. Het is erg moeilijk om te bepalen wat de juiste kleding is die de opdrachtgeefster wit gaan 

verkopen, daarom kan ik de keuze van deze kleding beter aan de opdrachtgeefster over laten. 

Over het algemeen is de informatie moeilijk te krijgen. Veel winkeliers willen niets zeggen, 

overkoepelende organisaties bezitten geen gespecificeerde informatie over deze branche en andere 

bureaus vragen vergoedingen. 
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De volgende resultaten zijn gevonden: 
In Nederland wordt twee keer per jaar in de RAI in Amsterdam een modebeurs gehouden. Op 
deze beurs staan ook aanbieders van dameskleding in grote maten. Verder zijn er enkele beurzen 
in Duitsland n1. SRD en de IGEDO-beurs in Dusseldorf. Op deze beurzen zijn aanbieders voor 

deze specifieke kleding te vinden. 
Verder is er in Amsterdam het Confectiecentrum(World Fashion Centre) en de MOD-groep. Dit 

zijn grote show-rooms waar vrij veel aanbieders zijn gevestigd in de vorm van een verkoopagen

tuur. 
In de bijlage worden enkele winkels genoemd waar men dameskleding in grote maten verkoopt. 

Enkele potentiele aanbieders van dameskleding in grote maten zijn: 
Grandezza, Charina, Pabeco, Jolande, Cees de Best, Lenzen, Finn Karelia, Tineke Folkers, 
Derofa, Marianne Paris, Anbeek Agenturen en Monielle Mode( Voor adressen van aanbieders 

wordt verwezen naar de bijlage adressen). 
De meeste aanbieders zitten in het confectiecentrum of in de MOD groep, dit kan men in de 
bijlagen opzoeken.(zie bijlage 3.1 en 3.2 voor adressen) 

Hieronder voIgt een verdere uitwerking van enkele aanbieders: 

Grandezza, Harderwijk 

Grandezza is een producent en verkoper van dameskleding in grote maten. Zij produceren en 
verkopen kleding op relatief korte termijn. Dit kan een mogelijkheid tot exclusiviteit bieden. Men 

kan er altijd bestellen en nabestellen is dus ook geen probleem. 
Grandezza staat twee keer per jaar(februari, augustus) op de beurs in de RAI, en heeft een 

showroom in de MOD-groep te Amsterdam waar op elk moment van het jaar besteld kan worden. 
Grandezza heeft een continue voorraad. 

De betalingen geschieden allen contant. Er worden geen contracten afgesloten, er worden aIleen 
mondelinge afspraken gemaakt. 

Op dit moment zijn er drie verkooppunten(klanten) in Amsterdam en nog geen verkooppunt in 
Amstelveen. 

Charina, Harderwijk 

Charina ontwerpt een eigen produkt en produceert dit ook zeif. 

Zij produceren onder de naam Charina. Zij produceren in aile maten(t/m 60). 
Ook hier is nabestellen mogelijk. Wanneer men een bestelling maakt moeten er dit minimaal 20 
stuks zijn. 

Eigenaresse: C. Dekens 

Charina heeft een verkoopagent in het Confectie centrum zitten, Dhr. Miller. Deze Dhr. Miller 
kan specifiekere informatie verstrekken over prijzen en bestellingen. 
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Jolande, Amsterdam 

Agentuur: Dijkstra 
Iolande produceert zelf niet maar is een agentuur. Zij verkoopt kleding ingekocht in Duitsland. 

Zij verkopen hoofdzakelijk vrije·tijdskledingl(tlm 60). 

Maxime, 

contactpersoon: Astrid van Gorp 
Verder geen informatie. 

Lenzen, Amsterdam 

Zij verkopen het merk Lenzen, Egg! en Verpass. 

Eggl: bonneterie, Verpass: Combinatie·mode, 

Lenzen: pantalons( specialisatie). 
Contactpersoon: Antbeek(?) 
Zij hebben ook een agentuur in het Confectiecentrum. Men koopt de kleding in Duitsland omdat 
deze goed overeen komt met de mode, de kleding in Nederland, dit in tegenstelling tot bij

voorbeeld Frankrijk. 

Lingener, Cees de Best 

Ook dit is een agentuur. Zij verkopen vooral combinatiekleding in aIle categorieen van jonge 

mode tot de klassiekere mode. Zij verkopen zowel vrije-tijdsmode als zakelijke kleding. 

Zij willen vooral de grote middenklasse bereiken. 

Contactpersoon: Mevr. van de Potten 
Mevr. Emy van de Zee 

Verder is er nog contact geweest met Agnes Bossink van EXELLE. Exelle is een producent en 

verkoper. Zij produceren vooral vrije-tijdskleding, en een gebreide collectie. De verkoop vindt 
ondermeer plaats op beurzen: SRD Dusseldorf, en MOD in Amsterdam. Excelle verkoopt geen 
zakelijke kleding maar het is misschien in de toekomst toch een potentiele aanbieder vandaar de 
vermelding hier. 

Kledingmerken 

Enkele kledingmerken in dameskleding in grotere maten zijn: 

Bremer, Lima, Ima, EggI, Sommerman, Patricia, Gaulle Haug, Scbreuder, Kieser, Mondy, Gotz, 

Keuler en Granzer. 
Deze merken zijn gegeven door aanbieders of winkels die deze merken verkopen. 

In deze paragraaf werden enkele aanbieders genoemd en een aanta! mogelijkbeden aangedragen 

om aanbieders te vinden. Verder informatie over kwaliteit, prijs, levertijden, bestelmogeljkbeden 

etc. , zal men krijgen wanneer men persoonlijk contact opneemt met een aanbieder. Deze 

informatie wordt normaal gesproken niet gegeven aan tussenpersonen en ook niet zo gemakkelijk 
via de telefoon. 
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Verdere resultaten over de produktie- en ontwerpkosten zijn hier niet genoemd omdat er slechts 

weinig producenten of aanbieders zijn die ook ontwerpen willen maken voor klanten. De 
produktiekosten zijn dan niet van belang. de produktiekosten zullen voortaan inkoopkosten worden 
omdat er niet zelf geproduceerd wordt maar waarschijnlijk aileen ingekocht wordt. 
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3.3 Kosten en minimale afzet 

In deze paragraaf wordt de minimale afzet berekend op grond van enkele kentallen. Deze 

kentallen gelden voor damesbovenkledingwinkels. Er is ook naar werkelijke kostencijfers gezocht 

maar deze zijn niet gevonden. Bij de Kamer van Koophandel waren slechts enkele winst- en 

verliesrekeningen van kledingzaken (zie bijlage 3.3). Ben reden hiervoor is dat er veel winkels 
onder een grotere ondememing vallen die dus resultaten van de totale onderneming heeft en niet 

afzonderlijke resultaten van de filialen. 

Winkeliers wilden deze informatie niet geven. 
Informatie over prijzen zal men krijgen wanneer men nader contact opneemt met de leveranciers, 
zoals at eerder is gezegd in paragraaf 3.2. 

Hieronder volgen enkele kentallen: 

Dameskledingzaken (vermenigvuldigen met 1000) 

Omzet per werknemer(in gId.) 
Omzet per m2 

Resultatenrekening 
Inkopen 

Brutowinst 

Totaal kosten 
w . v. personeelskosten 

afschrijvingen 

rente 
overige kosten 
exploitatieresultaat 

Opm: exploitatieresultaat is winst of verlies 
(bron: ElM "Cijfers en trends"- RABObank) 
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1990 1991 
210,6 219,0 

4,2 5,8 

1990 1991 
62,5% 62,5% 

37,5% 37,5% 

27,2% 27,5% 
9,9% 10,4% 

3,3% 3,0% 
2,4% 2,2% 

5,2% 5,4% 
10,3% 10,0% 
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De Minimale afzet 

De minimale afzet kan bepaald worden met behulp van een Break-even analyse. De BE-analyse is 
een grafische techniek die het verb and tussen afzetvolume, opbrengsten en kosten weergeeft. Met 
deze techniek krijgt men inzicht in de totale en variabele kosten en de hoeveelheid opbrengsten. 
Het Break-even point (BEP) is gelijk aan de omzet waarbij de verkoopopbrengst gelijk is aan het 
totaal der offers. Er worden enkele veronderstellingen gemaakt bij deze analyse n1.: 

- afzet is gelijk aan de produktie-omvang 
- verkoopprijzen zijn vast, verkoopquantum heeft op de markt prijs geen invloed. 
- de kostenfunktie is bekend, d.w.z. de vaste en variabele kosten zijn bekend. 
- er wordt geen rekening gehouden met cyclische fluctuaties. 
- men heeft zich beperkt tot een produkt of een constante mix van produkten. 

Het Break even punt wordt bepaald met de volgende formule: 

REP = VASTE KOSTEN 1 (VERKOOPPRUS - V ARIABELE KOSTEN) 

Onder de vaste kosten wordt o.a. verstaan. huur van het pand, inventaris, personeel, afschrijvin
gen, rente etc. 
Onder de variabele kosten wordt in dit geval de inkoopprijzen van de produkten verstaan. Deze 
inkoopprijzen kunnen afhankelijk zijn van de bestelhoeveelheid. 

Deze berekeningen zijn slechts een richting omdat er enkele aannamen worden gemaakt. 

V oorbeeld van een berekening: 

* Verkoop van een kleding-combinatie: 
- De verkoopprijs is fl. 1000,- en de inkoopprijs is 

fl. 500,- (winstpercentage is 100%). 
- Omzet gemiddeld per vestiging fl. 720.000,- (bron: ElM) 
- De vaste kosten zijn 27,2 % van de omzet(dit voigt uit 

de kentallen) = fl. 196.000,-
REP = 196000/(1000-500) = 327 kledingcombinaties 
Stet dat een jaar 50 weken heeft dan betekent dat, dat men ongeveer minimaal 7 kledingcombina
ties per week verkopen moet. Het exploitatieresultaat is nul, d. w .z. winst of verlies is gelijk aan 
nuL 
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Stel dat je een winst wil maken van fl. 50.000,-

BEP met winst = (196000+50000)/(1000-500) = 410 kledingcombinaties. Dat zijn ongeveer 8 kle
dingcombinaties per week die men moet verkopen om een winst te maken van fl. 50000,-. 

Deze berekeningen geven een idee van de grootte van de verkoop die men moet behalen. Deze 

berekeningen zijn natuurlijk geen exacte cijfers die als uitgangspunt moeten worden gebruikt. Het 
is een groffe richtlijn die aangeeft hoe groot de afzet moet zijn. 
(bron: Blox.van der Enden en van der Hart-Bedrijfseconomie) 
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3.4 Het K1ant Order Ontkoppelpunt 

In deze paragraaf zal een korte uitieg gegeven worden over het Klant order ontkoppelpunt en zal 

er aangegeven worden waar het K.O.O.P. ligt. 

Het K.O.O.P. is het punt waar de klantorder geen invloed meer heeft op een bepaalde produktie
order. Het kan zo zijn dat men gaat ontwerpen wanneer men een klantorder heeft ontvangen. In 
dit gevalligt het K.O.O.P. in het begin van het produktieproces. Het kan ook zo zijn dat wanneer 

een klantorder binnenkomt er direct uit voorraad geleverd kan worden. In dat geval produceert 
men niet op klantorder maar op basis van een bepaalde schatting of planning. Het K.O.O.P. ligt 
dan aan het eind van het produktieproces, nameIijk in de voorraad. De twee mogelijkbeden die 
hier genoemd worden zijn twee extremen. Het K.O.O.P. kan ook tussen deze twee extremen 
liggen. 

Voor een kledingzaak kan het K.O.O.P. interessant worden wanneer men de kleding exclusief per 
persoon produceert. Men zou bijvoobeeld eerst de maten op kunnen meten en vervolgens de 
kleding gaan produceren. Echter een nadeel is dat er een grotere levertijd is aan gebonden, de 
klant kan de kleding niet passen. Wanneer de klant kleding laat maken dan zal dit ook gekocht 

moeten worden. Wanneer men het K.O.O.P. in het begin van de produktie legt dan lijkt het meer 
op een kleermaker dan een kledingzaak. 

Wanneer er gekozen wordt voor verkoop van kleding vanuit de voorraad dan moet men er 
rekening mee houden dat de voorraad kleding incourant kan worden. Wanneer een voorraad 
kleding incourant is wit dat zeggen dat men de kleding niet meer verkocht krijgt en het dus een 
verlies is omdat de kleding dan echter weI al is ingekocht door de verkoper. 

3.5 Overige infonnatie 

In deze paragraaf zal verdere nuttige informatie worden gegeven die tijdens het onderzoek is 
gevonden.(zie bijlage 3.1, 3.2 en 3.5) 

* AOMO Textielmarketing bureau: Oit bureau bezit gegevens over zowel merken als vestigingen 
in Nederland. Oeze kan men tegen een vergoeding krijgen. Oit zou eventueel interessant kunnen 
zijn indien de aangegeven aanbieders en mogelijkbeden tot het vinden van aanbieders niet 
voldoende is. 

* NSS marktonderzoek-bureau/NtexB. 
De contactpersoon bij NtexB is Henk Westerik. Dit bureau bezit o.a. informatie over marktseg
menten, welke maten het meest verkocht worden, hoe de consument zijn geld besteed etc. Maar 
ook hier moet men deze gegevens kopen. 
Deze bureaus leveren wellicht zeer nuttige informatie op die later eventueel gekocht kan 
worden(vandaar de vermelding hier). 
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* Vereniging Ned. Modebeurs: Deze vereniging heeft informatie over modebeurzen. Hier kan de 

informatie over de komende beurzen opgevraagd worden . 

., MITEX, contactpersoon Mevr. Zwarter. 

Deze vereniging heeft allerlei informatie over de branche dameskleding in grotere maten en over 
de kledingspeciaalzaak. Deze informatie is te verkrijgen wanneer men lid is van deze vereniging . 

., verkoopagentuur Cees de Best. De contactpersoon is hier Mevr. van de Potten. Zij zit al een 

lange tijd in de kleding-business en heeft veel ervaring. Zij denkt dat het verkopen van slechts 
aIleen de exc1usievere kleding en dus vaak ook de duurdere kleding bijna niet te verwezenlijken is. 
Het risico van niet stagen is erg groot wanneer men een exclusievere zaak wit beginnen, vooral in 
deze tijd. Zij heeft zelf ook bij een exclusieve producentlagentuur gewerkt, merknaam Mondy. 
Zij zei dat de vrouwen met de grotere maten vaker naar leuke, sportieve en toch nette kleding 
zochten, en daarbij willen zij ook niet te veel geld spenderen aan de kleding. Mevr. van de Potten 
merkte dit op in de loop der jaren. 

1[0 Kamer van Koophandel en het LM.K. 

Bij de Kamer van Koophandel was er zeer weinig informatie over de branche "dameskleding in 
grote maten" te krijgen omdat deze branche te specifiek is. 
Bij het LM.K.(Instituut Midden Kleinbedrijt) was er weI informatie voorhanden over de branche 
dameskleding in grote maten (zie bijlage 3.4). De informatie die men bier aanbood was hoofdza
kelijk uit tijdschriften en vakbladen gehaald. 

- Ongeveer 38 procent van de Ned. vrouwen heeft confectiemaat 44 en groter. Het merendeel van 
de vrouwen die tot de genoemde 38 % behoren heeft maat 44 - 46, in de grotere maten neemt het 
percentage af. 
Vanaf maat 48 vereist het maken van kleding specifieke coupetechnische kennis(zie voor bron in 
bijlage 3.4 Branche Berichten). 

- Vit de lijst van de kledingzaken valt op dat veel winkels franchising toepassen (zie bijlage 3.4). 
Franchising is een samenwerkingsvorm die gebaseerd is op een contract tussen twee partijen. De 

ene partij mag, tegen betaling, de naam van de andere partij of dezelfde produktiemethode van de 
desbetreffende partij gebruiken. 

- Tineke-mode heeft ongeveer 25 winkels in Nederland. Ze hebben een zeer breed en groot 
assortiment (385 modellen).In de toekomst zal wellicht nog een uitbreiding van zo'n 50 winkels 
tot stand komen. Het klantenbestand was 16000 vrouwen. 
(Informatie van 3 okt. 1991) 

Tineke-mode heeft een eigen ontwerp en eigen atelier. 
De brutowinstmarges zijn kleiner wanneer de kleding exc1usiever, specialer wordt. Bij massapro
duktie hanteert men een winstpercentage van 200-300 % en bij "speciale" kleding hanteert men 

opdracht XXL 
12 



een winstpercentage van ongeveer 125% . 

* De contactpersoon bij de Ver. Ned. Modebeurs/Modecentrum bijzondere maten was Aemoud 
Florijn, de zogenaamde "bijzondere-maten expert" van Nederland. 
Hij zei dat er in Nederland een nieuwe ontwikkeling aan de gang was nl. dat steeds meer 
kledingzaken hun assortiment aan het verbreden zijn. Het gaat niet goed met de verkoop van 

kleding omdat de mensen steeds minder geld uitgeven aan kleding. Veel kledingzaken gaan 
daarom hun assortiment verbreden en doen dat dan vooral in een uitbreiding van de grotere maten 
kleding. Hierdoor krijgen de specialisten op dit gebied( het gebied van de bijzondere maten) het 
steeds moeilijker. 
De vraag naar de grotere maten is zeker aanwezig maar het schort op dit moment nog aan het 

aanbod in Nederland. 
Deze vraag naar aanbod is by. goed opgevangen door Tineke mode. 
Tineke mode is vandaag de dag nog steeds aan het uitbreiden. 

* Uit gegevens van het CBS blijkt dat groei van de werkgelegenheid afneemt vergeleken met de 
voorafgaande jaren. De groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen is afgenomen in vergelijking 
met de voorafgaande jaren. In de periode 1987 tot 1991 was er een groei van ongeveer 4.6% en 
in 1992 was deze groei 2.3% . 
(Bron: Enquete beroepsbevolking 1992, CBS) 

opdracfit XXL 
13 



Hoofdstuk 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken ten aanzien van de gevonden informatie. De 

conclusies worden per onderwerp uitgewerkt. Vervolgens zollen er enkele aanbevelingen gedaan 

ten aanzien van de getrokken conclusies. 

4.2 Conclusies 

In hoofdstuk 3 is de gevonden informatie weergegeven. Vanuit deze informatie kunnen conclusies 

getrokken worden. Men moet echter voorzichtig omgaan met deze conclusies omdat de gevonden 
informatie ook zijn beperkingen kent. 

Conclusies t. a. v. aanbod en merken 

Men kan concluderen dat er aanbieders van exclusieve dameskleding in de maten 44 en groter 

bestaan. Het is echter moeilijk aan te geven of deze kleding ook zakelijk is. 
Zoals al eerder is gezegd, is het moeiJijk om te bepalen wat de juiste kleding is die de opdracht

geefster wil gaan verkopen. Vandaar dat het hier beperkt blijft tot het geven van richtingen waar 
potentiele aanbieders zich bevinden en enkele specifieke adressen. Met behulp van deze informatie 

zal de opdrachtgeefster zelf de juiste aanbieders kunnen vinden. 

De mogelijke aanbieders werden al genoemd in het vorige hoofdstuk (zie bijiage 3.1 en 3.2). 

Een andere conclusie is dat de meeste aanbieders zich op beurzen zowel in Nederland als in 
Duitsland bevinden. 

De aanbieders die op deze beurzen staan hebben vaak ook een agentuur in het Confectiecentrum 
of in de MOD-groep. 

De aanbieders die gevonden zijn, zijn hoofdzakelijk agenturen. Dit zijn verkoopagenten die een 
collectie kleding verkopen. De producenten bevinden zich dan ergens anders. 

Enkele kledingmerken werden genoemd in hoofdstuk 3, verdere informatie zal men vinden 

wanneer men de juiste aanbieders heeft gevonden. 
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Conclusies t.a. v. overige informatie 

Een conclusie die getrok:k:en kan worden op basis van enkele gesprek:k:en met onathankelijke 
personen is dat het starten met een exclusieve, zakeUjke dameskledingzaak in grotere maten een 

groot risico met zich meebrengt. Dit heeft een aantal redenen nl.: 
- omdat de specialisten bijna niet op kunnen tegen de ondememingen die de grotere maten 

in hun assortiment erbij nemen. 
- omdat de consument niet te vee! wi! spenderen aan kleding. 
- vraag naar zakelijke kleding duidelijk aanwezig? Vrouwen in hogere posities nemen niet 

meer zo hard toe als voorheen. 
- omdat de doelgroep waarscbijnlijk te klein is. 

Er is echter weI een tekort aan aanbod van dameskleding in grote maten, maar het gedeelte 

zakelijke en exclusieve kleding is misschien groot genoeg. 
Vanuit deze conclusie is er gekeken naar de verwachte markt van de exclusieve, zakelijke kleding. 
Br zijn gegevens opgevraagd bij het Centraal Bureau van de Statistiek over de werkzame 
beroepsbevolking gespecificeerd naar beroepen, geslacht en leeftijd (zie bijlage 4.1). Het doel was 

m.b.v deze informatie een beter inzicht te krijgen hoe groot de potentiele markt van afnemers is. 
Bij deze beschouwingen werden er een aantal veronerstellingen gemaakt. 

De vraag die t.a.v. de gevonden informatie gesteld kan worden is de volgende: is de vraag naar 
de exclusieve, zakelijke kleding in grote maten groot genoeg om een specialistiscbe zaak te 
kunnen beginnen? 

De vOlgende aannamen zijn o.a. gemaakt bij de berekening: 

- er is geselecteerd op beroep dat uitgeoefend wordt door de vrouw. Het gaat om zakelijke kleding 
en dus niet altijd draagbaar. Deze keuze van beroepen is subjectief, en ruim genomen. 

- er is uit gegaan van 40% van de vrouwelijke beroepsbevolking die in aanmerking komen, die 
maat 44 of groter hebben. 

- deze vrouwen moeten ook veel geld aan kleding willen uitgeven. Er is gekozen voor 50% van de 
vrouwen geeft veel geld uit aan kleding (Dit is waarscbijnlijk erg hoog). 

- hoeveel van de vrouwen kan men bereiken in Nederland wanneer men zich ergens vestigt? Hier 
is gekozen voor 30% van Nederland. 

- vervolgens is men er van uit gegaan van een marktaandeel van 5%, d.w.z. 5% van het gevonden 
potentiele klanten in heel Nederland. Dit is waarschijnlijk een redelijk percentage voor een 
startende ondememer (zie bijlage 4.2 voor de berekening van het aantal potentHHe klanten). 

Ben belangrijke samenvattende conclusie die getrok:k:en kan worden is dat het riskant is om een 
kledingzaak te beginnen waarin men deze zeer specifieke kleding gaat verkopen. 
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4.3 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen op basis van de gevonden informatie gegeven. 

Het gegeven aantal aanbieders is misschien te beperkt. Vandaar dat bier een aanbeveling wordt 
gedaan om op beurzen te zoeken naar aanbieders die lrunnen toeleveren. 
Op de beurzen die in het voor- en najaar worden georganiseerd staan veel aanbieders van allerlei 
soorten kleding, ook maatkleding. Om de juiste aanbieders te vinden zal men op deze beurzen 
moeten zoeken omdat het contact op een andere manier moeilijk te vinden is. Men kan ook een 

lijst van de aanwezige aanbieders opvragen en eventueel een reklamefolder over de kleding die op 
de desbetreffende beurs werd aangeboden. 
Ben altematief is het zoeken naar aanbieders in het Confectiecentrum en in de showroom van de 
MOD-groep in Amsterdam. 
Er zijn al een aantal adressen aangegeven waar deze kleding te krijgen is. Wanneer er persoonlijk 
contact opgenomen wordt zal men meer informatie krijgen. 
Men zou misschien via een contactpersoon, die vaak op beurzen in Duitsland komt, aan informatie 

kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld iemand van het Confectiecentrum zijn. 
Men zou misschien iemand kunnen laten zoeken naar aanbieders of producenten in Duitsland. 
Wanneer een agent, die regelmatig in Duitsland komt, goed gelnformeerd wordt over de kleding 
die gezocht wordt dan zou deze kunnen zoeken naar potentiele aanbieders. 

Ben aanbeveling is dat er goed gekeken moet worden of er vraag genoeg is naar dit produkt. Men 
moet erg voorzichtig zijn met het snel tot de conclusie komen dat er vraag genoog is. 
Wanneer er slechts enkele winkels of zelfs geen winkels zijn die deze specifieke produkten 
verkopen wit dat niet zeggen dat de vraag er naar groot is. Men zou zich ook mooten afvragen 
waarom deze winkels er eventueel niet zouden zijn. 
Aan de hand van de gevonden informatie zou men het verkopen van aIleen exclusieve, zakelijke 
dameskleding in grote maten misschien mooten verbreden tot een breder aanbod van dameskleding 
in grote maten, bijvoorbeeld ook op vrijetijds kledinggebied. Dit brengt waarscbijnIijk ook een 
kleiner risico met zich mee om een kledingzaak te beginnen, omdat dan de groop die bereikt moet 
worden groter is. 

Een andere aanbeveling is om ook eens te kijken naar de mogelijkbeden om een agentuur te 
vormen voor een producent of enkele producenten omdat de vraag naar dameskleding in grote 
maten waarscbijnlijk zal toenemen vanuit de winkels die hun assortiment willen uitbreiden(bron: 
Dhr. Florijn, Modecentrum bijzondere maten}. 
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Nawoord 

Er is geprobeerd om de opdracht zo goed en volledig mogelijk uit te voeren. 

Hopende dat u profijt van dit verslag en de gevonden informatie heeft wens ik u nog veel succes 

met het starten van een eigen zaak. 

met vriendelijke groet, 

R.J.n. Cox 

Technisch Bedrijfskunde student 
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Bijlage 1.1 Kopie van de opdrachtformulering 

Opdrachtoode: 
Opdrachtnaalll: 
Opdrachtbegeleider: 
Opdrachtgeefster: 

ProbJeemformoleriDg 
'1t:- ... li) 

93~.925 q S. b l!O. 0 2.6> 
XXL 
HarrySmeets 
Mevr. J. van Dongen 
Watercirkel 222 
1186 NB Amstelveen 
020-6476524 

Mew. van Dongen wit een exclusieve kledingzaa~ speciaal voor zakelijke vrouwen met 
een grote maat (maat 44 tim 60). Het assortiment zal bestaan uit mantelpakjes, 
combinaties e.d., de prijs bedraagt ongeveer f2OOO,- per combinatie. Volgens de 
opdrachtgeefster is op dit moment geen speciaalzaak in Nederland waar dergelijke Jdeding 
te koop is. Nu moet men dergelijke Jdeding speciaal laten maken. Hierbij wordt meestal 
een 'slank' ontwerp als basis genomen en dat wordt dan gemaakt in een grote maat. Het 
resultaat van zulke creaties zijn Diet altijd even mooi, aile maten worden namelijk uit zijn 
verband gehaald. Dille mensen transpireren meer en daarom mag de kleding Diet van 
kunststof worden gemaakt. De opdrachtgeefster is ervan overtuigd dat er voldoende vraag 
naar deze kleding is, er komen steeds meer vrouwen in hogere en representatieve posities, 
denk maar aan Minister len Dales. 
De vraag is nu: waar haal je deze Jdeding vandaan? 
Mew. van Dongen wit deze speciaal voor grate maten ontworpen Jdeding ergens laten 
maken, later maakt zij eventueel zelf de ontwerpen. 

Voordat het zover is moet eent onderzocht worden in hoeverre er exclusieve, zakelijke 
grote maten Jdeding te verkrijgen is. Zijn er al kledingmerken op dit gebied1 
Na deze markiverkenning moet een advies worden gegeven hoe bet dan verder moet. 
Wat zijn de ontwerp- en produktiekosten? Welke aantallen moeten er minimaal verkocbt 
worden? En waar wordt het klant order ontkoppelpunt (KOOP) neergelegd? 
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Bijlage 3.1 Adressenbestand 

In deze bijlage worden enkele adressen gegeven die eventueel nuttig kunnen zijn. 
Enkele kledingzaken: 

Govers-Vos speciaalzaak grote maten 
Hooghuisstraat 16, Eindhoven 
Tel. 040-445428 

Madame Trudo speciaalzaak in grote maten 
Koppelstr. 24 Roggel 
tel. 04749-3762 

Inez Damesmode excl. dameskleding t\m 50 
Entre Deux, Maastricht 
tel. 043-212144 

De Ioffers Rechtstr. 74 Maastricht 
tel. 043-218253 

Lipperts mode Akerstr. 81 Kerkrade 
teL 045411585 

Moda Kewo Hoofdstr. 25 Kerkrade 
teL 045453294 

Contessia Grande Heuvel Galerie Eindhoven 

Wijnen Brugstr 9 A Someren 
tel. 04937-94038 

Cezanne H. Boexstr. 21 Eindhoven 
tel. 040438056 

Mitex, Vereniging van Ondernemers in de Tel. 020-6832201, Contactpersoon: 
Modedetailhandel Mevr. Zwarter 

Modecentrum Bijzondere maten/Vereniging Tel. 020-6690469, 
Nederlandse Modebeurs contactpersoon; Aernoud Florijn 

Ned. Mode-instituutlFenecon Tel. 020-5121416 

Derofa producent seniorenkleding 
Tel. 05427-23626 

Exelle producent vrijedjdskleding 
Tel. 053-327563 
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Admo textielmarketing 

Kochenwagen 80,1262 KD Blarikum 

Tel. 02152-69888 

NSS INtexB marktonderzoekbureau Tel. 070-3422422 

contactpersoon; Henk Westerik 

Jolande agentuur Tel. 020-6152349 

Show-room Confectie-centrum, eerste toren 

etage 13 

Lenzen agentuur Tel. 020-6159070 

Show-room Fashion House 

Lingerer agentuur Tel. 020-6140405 

Show-room Fabion House, etage 1 

Grandezza Grote Oosterwijck 22 

3841 BT Harderwijk 

03410-30992, Show-room MOD-group 

Charina Grote Oosterwijk 15 

3841 BK Harderwijk 

03410-19945 

Margie Miller, W.F.Centrum 020-6179717 

Show-room Confectie-centrum, tweede toren 

etage 3 

Miriam Oosterkerkstr. 18 

2312 SN Leiden 

071-131153 

Tineke Folken Pauluspotterstr. 46 

9718 PK Groningen 

050-183080 

Amsterdam 020-6150970 

Pabeco Communicatieweg 19 

1967 PR Heemskerk 

02510-20153 

MOD groep, 

A. van der Veen 6142059 
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Marki Nette BV I Rosanne Molenhof la, 8102 EX Raalte 

05720-52646 

Confectiecentrum Amsterdam tel. 020-5110111 

! 

MOD-groep Amsterdam Rijswijkstr. 185 

tel. 020-617612 

CBS Heerlen tel. 045-706000 
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Bijlage 3.2 Nuttige adressen 

In deze bijlage volgen enkele nuttige adressen die eventueel 

later van toepassing kunnen komen. Het zijn drie kopieen. 

(Bron: "Hoezo dik? Grote maten en mode" - Karin Schnacknat 1992). 

• Tineke Folkers 
Rijswijkstraat 179 
1061 EV An1sterdam 

Tel.: 020-6150970 

Voor medische en psychologische bijstand, al
gemene voorlichting en contacten met anderen 
die met problemen van extreem overgewicht te 

kampen hebben. is het beslist de moeite waard 
contact op te nemen met Merken: Tineke Folkers, Jans, Bagoes, La Presidenta, 

La Roseanne 

Nederlandse Obesitas Vereniging 
<Door Dik Naar Dun' 
Postbus iI64 

3800 BD Amersfoort 

tel.: 033-638166 
(Mevrouw Jolien Pon) 

Kleditlg 

Het is ondoenlijk hier aBe winkels op te noemen 

die mode in grote maten verkopen want een 
dergelijke lijst veroudert vrij snel en er komen 

steeds meer verkoopadressen bij. Als je recht
streeks contact opneemt met fabrikanten en 
agenten van bepaalde merken kunnen zij je ver
tellen waar in je buurt de betrefl"ende kleding 
verkrijgbaar is. 

Bovenkleding: 

• Anbeek Agenturen 
MiddeUaan 20 I Postbus 325 

3900 AH Veenendaal 

Tel.: 08385-10563 

Merken: Lenssen, Eggl, Kieser 

• Beuker Mode bv, IGEDO 
Tel.: 020-6154913 
Merk: Givenchy En Plus 

• DB-Fashion 
EUropean Fashion Centre Eindhoven 
Luchthavenweg 82 

5507 SM Veldhoven 

Tel.: 040-550132 

Merken: Belle-Dame en De Belle Couture 

• Finn Karelia 
Kon. Wilhehninaplein 2-4 
1061 HK An1sterdam 

Tel.: 020-6141868 

Merken: Finn KareU., Yoek 

• Erik De Groot Modeagenturen 
Haya van Somerenpad 31 

2104 TK Heemstede 

Tet: 023-290109 
Merk: Fiorina 

• Pietemell van de Korput 
Hinthamerstraat 61 

5211 MG 's-Hertogenbosch 

Tel.: 073-143740 of 143066 
Egen produktie 

• Lutgerink 
Auteurlaan 102-

5044 MC Tilburg 

Tel.: 013-671008 

Merken: Volkert, Faber 

• Marin Mode 
Symfoniestraat 16 
1312 EV Ahnere 

Tel.: 03240-61924 
Merk: Rosens 

• 'Mirjam' Modevonngeving 
Uiterstegracht 63 

2312 TB Leiden 

Tet: 071-140701 

Merk: 'Mirjam' Big Size Fashion Design 

• Monie11e Mode 
Postbus 90116 
1006 BB An1sterdam 
Tel.: 020-61']9090 

Merken: Lady V, Maak, Paone, Lingener 

• Marianne Paris 
Kon. Wdhehninaplein 13/ CC 1.05.07 

1062 HK An1sterdam 

Tel.: 020-6174625 

Gasthnisdijk 22/ Postbus 532 
8000 AM Zwolle 

TeL: O;J8-312L4S 
Merit: Mari_ Paris 
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• J. Schaap,IGEDO 
TeL: olO-6I71708 

Merk: SteUmann 

• SchaIkie Exotic Fashions 
H. Geeststraat 31 A 
561 I HN Eindhoven 

Tel.: 040-441155 
Merk: Schalkie Exotic Fashions 

• Sisignora I Zantman Modegroep 
Tgmnuiden !H3 

1046 AK Amsterdam 

Tel.: olO-6I4!J545 

Merk: Sisignora 

• Carla Stranders. IGEDO 
Tel.: 020-6171733 

Merk: Patrizia S. 

• Vanity 

Tel.: olO-6119798 

Merk: Rinaldi 

• La Vie Rose 
European Fashion Centre Eindhoven 

Luchthavenweg 81 

5507 SM Veldhoven 

Tel.: 040-570919 
Merk: La Vie Rose 

Bonneterie: 

• Germaine 
Weidsteeg 18 

4101 GA Culemborg 
Tel.: 0)450-12010 

(dames- en herenbonneterie) 

• MonieUe Mode 
Postbus 1J0216 

1006 BB Amsterdam 

Tel.: o;ro..(\ 179O!JO 

Merken: Elselle, Monro 

Jtanswear: 

• ExeUe 
Kuipersdijk 66 

7512 CJ Enschede 

Tel.: 053-327563 
Merk: Exelle Big Si:l!e Fashion Design 

Ungerie: 

• Ray van der Meer Textielagenturen 
Ween 

Tel.: 04950-408!JI 
Merken: Chamas, Togetherness, Fever, Liaison, The 

Cotton Club 

• C. Zeegers Modeagenturen bv 
Wassenaar 

Tel.: OI75I-IZI98 

Merk: FeJina Selection 
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Ungerie en baJpak~: 

• Berquitex 
Pampuslaan 96/ Postbus 3(\2 

1380 AJ Weesp 

Tel.: 0.1940-14«6 
Merken: Anita, Rosa Faia, Sparks 

• Liberation bv 
Zandvoort 

Tel.: 0.1507-19.1.13 
Merken: Nicole Olivier, Prima 

Coneterit op maat (bi van htt fek): 

• Mevr. S. Meijer-Soot 
Pamassusweg :w8 

Amsterdam 

Tel.: olO-6714900 

Panty's: 

• Heystee/V an Essen bv 
's-Hertogenbosch 

Tel.: 073-410420 

Merk: Maxianne 

PostorJerbtJrij_: 

• Boutique Plus (Neckermann) 
Antwoordnummer 7600 

4560 VB Hulst 
Tel.: OII40-18888 

• Fashion Extra (Webkamp) 
Postbus4°O 
8000 AK Zwolle 

Tel.: 038-26426, 

• MaxeUe 
Antwoordnummer 10600 

4800 WB Breda 

Tel.: 076-411911 

• PO$torderbedrijfBYM 
Sticbting Modecentrum Bijzondere Maten 

Fok 36, 

1276 HX Huizen 
Tel.: 02152-60816 (Mevr. Ted Gijrath) 
Dit adres is onder voorbehoud. Het gaat hier om een 

klein bedrijf dat net be:l!ig is van de grand te komen. 
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KLEOING neel, Via NT·Afd. Textielveredeling is de Vereniging lid 
van de overkoepelende internationale organisatie van 
textiel-chemici (IFATCC). \L BODd. van KJeermakers voor Dames- ell J. Here_tldediag (BW) 
Vereoigiag Sociaal Comite VaD Werqevers in de 
Grootbaodel in Textielpedereo etJ aaaverwaDle Arlilleleo 
Zie register 

Verelligiol Textleleliketteriog voor W .. etJ 

Slrijl<belumclelill1 (V'IWS) 
Kalfjeslaan 12. 2623 AH Delft. tel. 015-611205. fax 
015-627152 
Bestuur: Mw.drs. Clh.Tj. Zelvelder-van der Laan. Y.: G. 
van Lorowel. s. 
Doeislellillg: Het in de handel doen brengen van etiketten 
met de door de vrws yastgestelde behandelingssymholen 
voor lextiel. leneinde daarmee oonsumenten. handel en 
industrie van dien,t Ie zijn. 

V_ ..... _ TeDielelldemelllingeu ill NederiDod. 
Diepenbrockstraat 32. 7604 CZ Almelo, tel. 05490-24004. 
fax 05490-24006 
BesluUI . L.H. Wamelink. V.; M. W. Braakman. s. 
Direclie: 'V. Hollestelle 
Doelstellh.g: Bevorderen van de onderlinge contacten 
tussen de leden: behartigen van de gezamenlijke belangen 
van de leden; het voeren van onderhandelingen namens de 
leden. m.n. CAO-onderhandelingen. 

BONT 

Bead VIlD Bontbedrij_ (BvB) 
RoodenburgerstraallO. 2313 HK Leiden. leI. 071·126531 
Bestuur: A. Dijksman. v.: G. Steinbach. s. 
Doeislellillg: Belangenbehartiging werkgevers OOntbedrijf. 
Verenigingsorgamt: Bonl 

Nederlaads Boat lIIstituol (NBI) 
World Fashion Centre 2.08.02IWiIhelminaplein 13. Postbus 
69265, 11160 CH Amsterdam. tel. 020-6156811. fax 020-
6170634 
Bestuur: B. W. van den Berg. v. 
Doelslelling: Het NBf geeft voodichting over ceht hont 
(mode·ontwikkelingen, verwerkingstechnieken. eoologi
sehe aspecten. economische ontwikkelingen) aan pers. 
consument. overheid en onderwijs d.m.v. advertenties. 
COI1Sumentenfolders. roodepresentaties etc. 
Verenigingsorga/lll: Fur &. Fashion 

NederIudse Vereaicio« _ PellerijeBfabribalen eB 

Gmodludelluell in Boatwellen 
World Fash. Cent 2-tlB.02. ICon. Wilhelminaplein 13. 
Postbus 69265, 1060 CH Amsterdam. tel. 020-6156811. fax 
020-6170634 
Bestuur: Mw. M.A. Oudenaller. V.; ing. J. Geldhof. s. 

StidIfioI BoatwudJorg (8M) 
Sportlaan 350,2566 LP Den Haag. tel. 070-3649543 
Besruur: A. Dijksman, v.: row. H. Veroraak-Voorhoeve, s. 
DoeIstelling: Vergroten van vertrouwen van afnemers van 
bontartikelen. geleverd door bij de stichting aangesloten, 
detailzaken. 
Overige informalie: Doel Ie bereiken door. 
- geven van voorlichting aan de consument; 
- uitgave van garantiecertificaten van de stichting ver· 

plicht door deelnemers. 
Geschillenoommissie met consumemenvertegenwoordi
gers aanwezig. 

Gorechtkade 23b. 9713 BC Groningen. tel. OS!)· I ~7-1.'.t 
426055 
Bestuur: J. van Weert-Bazuin. v: R. van de Laan·Mu,,,, . 
Doelslelling: Hel bevorderen van het vakmanscbap In h.' 
dames- en herenmodevak. 
Verenigingsorgaan: BVK-Nieuws 
Overige informatie: Aangesloten zijn: kleermakers. 
coupe uses. partieuliere rsodevakscholen. 

Bond _ Nederludse Knopeafabribnten 
Zie register 

MiCes, VenlIIIgiIIg _ Oade_ in de 
ModedetllilJludel 
Vondelstraat 172. 1054 GV Amsterdam. tel. 020-6Il'~:!I11. 
fax 020-6162921 
Bestuur: Mw. A.H. van Arenthals-Kramer Freher. v. 
Direclie: Mr. J .A.I.M. Burgers 
Doeislelling: Behartiging van de belangen van onder
nemers in de modedetailhandel. 
Verenigingsorgaan: Textielvisie 

V~ _ Coefectie. etJ Trit:o.age--oadeI1Ie ..... 
F_ 
Confectiecentrum 2.08.02. Kon. Wilhelminaplein 13. 
l'ostbus 69265. 1060 CH Amsterdam. tel. 020-6156811.1,,, 
020-6170634 
BeslUur: Mr. A.C. Heintges. v. 
Direclie: H.J.A. Bekke 

V_ ..... Nederlaadse Modellears 
Koningin Wilhelminaplein 1312.08.06. Postbus 9920. UK .. 
AP Amsterdam. tel. 020-6690469, fax 020-6174679 
BeSlllur: H. Lens. v.: R. Sinaasappel. s. 
Direclie: R. Sinaasappel 
Doe/sleiling: Organiseren van modebeurzen eniof 50011· 
gelijke activileiten t.b. v. en met medewerking van de !elkn 
en kandidaatleden: bet deelnemen aan soortgelijke do<>r 
derden georganiseerde manifestaties. 
OW!,ige info,molie: De Vereniging organiseert 2 x per par 
de Madam (rsodevakbeurs van dames. beren. kinderldc· 
ding. jeans, vrijetijds-- en sportkleding) en bet Amsterd"Jm 
Fashion Weekend (modevakbeurs voor berenoonfectie. 
overbemden en bonneterie). Daaruaast organiseel1 de 
Vereniging kleinschalige gespecialiseerde rsodepresenta· 
ties onder de naam Nieuwsgalery. 

OVEIUGE 

Algemeae VeretIiPtI"- de ZUkenllaBdel (AVZ, 
Adriaan Goekooplaan 5. Postbus 29822. 2502 LV Den 
Haag. tel. 070-3546811. fax 070-3S12m 
Bestuur: H. Wolf. v.: drs. F.J.P. Oostdam, s. 

Boad GroedwMIel WOIIiIIgtatiel 
Zie register 

CoOperadeve Nederludse WoWzet VeftIliPII B.A.I 
Nededandse Wolfederatie (NWF) 
Lemmingkoog 2. Postbus 353. 1800 AJ Alkmaar. tel. 
072-616104. fax 072-620344 
Bestuur: Mr. O.W.A. baron van Verschuer. v.; J.B.A. Jan",. 
s. 
Directie: J.B.A. Janus 
Doeislellillg: Het \loomen in de stoffelijke behoeften van 
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BijJage 3.3 Govers-Vos, winst- en verliesrekening 

In deze bijlage worden kort enkele gegevens weergegeven van de kledingzaak: Govers-Vos die 

gevonden zijn bij de Kamer van Koophandel. 

winstsaldo tim 1992 fl. 26.829,52 

1992 

DEBET CREDIT 

activa 14.520,05 kortlopende schuld 12.949,73 

vlottende middelen 79.898,50 ondernemingsvermogen 30.000,00 

Jig. middelen 41.219,70 winstsaldo 92.688,52 

totaal 135.638,25 totaal 135.638,25 

Verdere gegevens zijn er niet te krijgen bij de Kamer van Koophandel. Dit geeft aan dat er 

moeilijk gegevens te verkrijgen zijn. 

opdracht XXL 
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Bijlage 3.4 Branche Berichten 

In deze bijlage staan enkele kopieen die verkregen zijn bij het Instituut van Midden- en Kleinbe

drijf. 

opdracht XXL 
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BRANCHE BERICHTEN code 6552 

INFO mkb branche DH in damesbovenkleding 
bIz. 1990/3 

Opening Patrizia S-shop en Marccain-flagshipstore 
In het najaar zullen in Amsterdam in de PC Hooftstraat/Beethovenstraat een 
Patrizia S-shop en een Marccain-flagshipstore worden geopend. De formule van 
de Patrizia S-shop is ontwikkeld door Mondi Textil uit Munchen. Zowel Patrizia 
S, als Marccain en Mond! hanteren een hoog prijsniveau. Bij Patrizia S kost 
een rok zo'n 400 gld, een mantel 1000 en een pantalon 300 gid. De winkels zijn 
80 tot 130m2 groot en werken met brutowinstmarges van 125% en meer. Een 
Patrizia S-vestiging vergt een investering varierend van 300.000 tot 450.000 
gld. Men denkt dat er in Nederland plaats is voor hooguit 5 Patrizia S-shops. 
De Marccain-flagshipstore zal gaan functioneren als voorbeeldwinkel voor de 40 
dealers die ons land telt. 
(Detailhandel Magazine 20, oktober 1990) *bb90l0 

Ruimte voor 30 tweede-generatiewinkels 
Enkele jaren geleden werd de Alain Manoukian-damesmodezaak geintroduceerd. 
Daarvan zijn er wereldwijd inmiddels 370 operationeel, waarvan 6 in Nederland. 
Binnen 2 a 3 jaar moeten dat er 30 worden. Voor vestiging komen A-locaties in 
aanmerking in steden met meer dan 100.000 inwoners. De verkoopvloer moet 60 
tot 80m2 groot zijn. De jaaromzet ligt tussen de 700.000 en 800.000 gld. Er 
wordt geen entreegeld gevraagd en ook geen deeinamefee. 
(Detailbandel Magazine 20, oktober 1990) *bb90l0 

Vrolijke prints voor een breed publiek 
ongeveer 38% van de Nederlandse vrouwen heeft confectiemaat 44 en groter. 
Daarvan past het merendeel in maat 44-46. Naar boven toe neemt het percentage 
af. Vanaf maat 48 vereist het maken van kleding specifieke coupetechnische 
kennis: er ontstaan andere proporties die niet tot de gebruikelijke 
confectiemaattabellen herleid kunnen worden. Goed zittende, leuke kleding is 
voor vrouwen met grote maten vaak een probleem. Maar sinds een aantal jaren 
neemt het aantal gespecialiseerde kledingwinkeis toe. Onlangs toonden 15 
fabrikanten en importeurs hun nieuwe collecties voor vrouwen tot maximaal maat 
62. De kleding werd geshowd door modellen met maat 58-60, wat een betere 
indruk geeft van de uiteindelijke bruikbaarheid en kwaliteit dan de 'slanke' 
presentaties die tot dusver meestal op mode shows en in brochures werden 
gegeven. Opvallend was dat de kleding veel moderner. vrouwelijker en vrolijker 
is geworden vergeleken met de sombere dessins en ontwerpen van vroeger. 
De kleding is verkrijgbaar bij Berquitex in Yeesp (tel.02940-l446). Exelle in 
Enschede (tel.053-327563), Mirjam Modevormgeving in Leiden (tel.071-l4070l). 
Sisignora-Zantman Modegroep in Amsterdam (tel.020-149545) en Tineke Folkers in 
Amsterdam (tel.020-150970). Algemene informatie bij het Modecentrum Bijzondere 
Maten : Aernoud Flori'n in Amsterdam tel.020-6690469 . 
(NRC Hande s 

'Speciale' ervaringen in speciale maten 
Sinds massaproduktie van kleding confectie heeft gemaakt is er geen plaats 
maer voor afwijkende modellen. Voor diegenen die van de norm afweken is er 
jaren1ang weinig aanbod geweest. Sinds 1985 is hier echter verandering in 
opgetreden. Er werd een opvallende toename gesignaleerd van detaillisten die 
zich op speciale maten toelegden. Met name volslanke dames hebben in Nederland 
nu weer volop keuze. Artikel bevat een overzichtje van enkele zaken die zich 
gespecialiseerd hebben in speciale maten: G+G special sizes (een vrijwillig 
samenwerkingsverband met 7 vestigingen), Lady Special en de Joffers. 
(Textielvisie, 19 september 1990) *bb9010 
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kleed- en stemmingsmomenten, (natuurlljke) kwaUtelt, een vernieuwend en sterk 
onderscheidend produkt (om de Strijd aan te kunnen binden met andere 
bestedlngscategorieen) en Image van merk en winkelformule. 

Branche-organisaties 
Nederlandse Vereniglng van Ondernemers 
In de Textieldetailhandel (MITEX) 
Vondelstraat 172 
1054 GV Amsterdam 

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textlel 
Eisenhowerlaan 108-110 
Postbus 82315 
2508 EH Den Haag 

Centrale Vereniglng voor de Ambulante Handel 
De Werf7 
Postbus 43308 
2504 AH Den Haag 

Opleidingsinstituten 
Schuttersveld College 
Afd. Middelbare T eXtlelhandelsschool De Mare 
Arlensp/ein 3 
Postbus 525 
7500 AM Enschede 

Stichting Detex T extlel Management Opleiding 
Driebergsestraatweg 11 
3941 ZW Doorn 

Middelbaar Dienstverlenings- & Gezondheidszorg 
Onderwijs (MDGO) 
Afd. Mode en Kleding 
(in verschillende plaatsen In het land) 

Vakbladen 
Textlelvisie (Audet Tijdschriften BV, Nljmegen) 
Textilia (VNU Business Publications, Amsterdam) 
Texpres$ (VNU 8usiness Publications, Amsterdam) 
Mode en Nleuws (lnframed BV. Barneveld) 

tel. 020-683 22 01 
fax 020-6162921 

tel. 070-354 37 27 
fax 070-352 08 11 

tel. 070-329 40 87 
fax 070-367 96 77 

tel. 053-87 13 75 
fax 053-33 1667 

tel. 043430-164 801 
124 10114905 

International Textiles (International Textiles Publications Company, Amsterdam) 
Mannenmode (Noordervliet BV, Zeist) 
Wear (Noordervliet BV. Zein) 

~ Confectie Courant (Modepers, Loenen aid Vecht) 
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Samenwerkingsverbanden in Nederland per 1-1-1992 

Handelsnaam/formule Promotor/Eigenur/Oeelnemingen 

Eigen ukenl 
Zaken In 
samenwerklngs-

Soon verband Zle toe-
OHM- Jr/Nr. Starlin. sam"nwerklnpvorm per 1-1-1992 lichting 

• OHM", Oetallkandel Magnlne J~A~e"G~'7:tsv-o~ ~ ~6a~"".:::-C ~-:.I 

"Ie "on 

AnneH.rel 

A.pens 

Ateliers Humanoid 

Base 

Benettan 

Cache·uche 

Carnaby 

Christian Sllnen Shop 

Classics 

Connection 

Country Casuals 

Daco 

Destination 

Dialogue 

Didi 

Didl Fuh;on 

Dormael PulloYena 

Dormael 

Escada 

Esprit 

Essentio 

Ferry jeans 

I'll a FII 

First Lady 

Fiuan 

Frank & Jean 

Gavioua. La

Hadac 

Happy Lady 

HOM 

In Wear 

leans House 

Kelly Center 

Kipling 

.: L-~ ~.-"I... COt-?-i.JtI..c...c:t-,r' ~t!S.J~,u Z. pa"'~7~ 

Alexon Ltd. Milton Keyns (Eng"land) 

Inues 8V. Hoevelaken; 
Intres UA. Hoevelaken 

Aspens Holland 8V. Veenendaal; 
Aspens Marketing A8. Falkoeping (Zweden) 

Ateliers Humanoid VOF. Arnhem 

Zie verder rubrlek VrijeCljdskleding 

Colori Uniti BV. Amsterdam; 
8enetton SpA. Ponuno (ltali!!) 

uc:he-uche B VBA. Antwerpen (Belgll,;) 

Dormael Vrljetijdsmode (VTM) 8'1. Soesterberg; 
Dormael franchise BV. Soem"berg; 
Dormael Groep 8'1. Souterberg 

Sijnen Mode BV. ChrIStian-. Amsterdam 

Dormael Vrijetljdsmode (VTMI BV. Soesterberg; 
Dormae! Groep BV. Soescerberg 

Zie verde, rubriek Vriletijdsldeding 

COatS Vlyella Pic, Landen (Engeland) 

Inkoopcomblnatie Nederland BV, Amsterdam 

Zie verder rubrlek Vrlletildsideding 

Dialogue NV, Knokke (Heist op den Berg); 
Scapa International NV. Antwerpen (Belgie) 

Didi Fashion BV, Heerhugowaard; 
Colte" Holding aV. Heerhugowaard 

Samen Sterk Retallservices a V. Breda; 
Didi fashion BV, Heerhugowurd; 
Colte" Holding BV. Heerhugowaard 

Dormael Franchise BV, Soenerberg; 
Dormael Groep BV, Soesterberg 

Zie verder rubriek Vriletijdskleding 

Borchardt Agenwren BV. Mariike-. Amsterdam; 
Escada "g. Milnchen (Duitsland) 

Zie yerder rubriek Vrijetijdskleding 

Intres 8V, Hoevelaken; 
Intres UA. Hoevelaken 

Zle Yerder rubriek Vrijetijdskledlng 

Fllned BV, Den Hug 

Intres BV, Hoevelaken: 
Intres UA. Hoevelaken 

Eufaspl 8'1, Amsterdam: 
Murjanl-creep (VS) 

Zle verde. rubriek Vrijetljdskledlng 

Ye-Fashion NV, Kontlch (Belgi!!) 

H.dac U". Cooperatieve Vereniglng-. Amsterdam 

Happy Lady Modeshop BV, Den Haag; 
Samenwerkend Europees Bemlddelingsbedrijf (SEB) BV, 
Den Haag 

Inues BV. Hoeyelaken; 
Intres U". Hoevelaken 

In Wear BV, Venlo; 
In Wear AS. Kopenhagen, (Denemarken) 

Zie verder rubnek Vrljetijdskledlng 

Zle yerder rubrlek Vrijetijdskleding 

Zie verder rubrlek Lederwaren 

1987116 

1987/23 

1988/16 

1988/16 

1991111.03 

1987113 

1977110 

1984/14 

1992/04.18 

1991/06.08 

1988126 

1988111 

1985/32 

1985119 

a..~y~~ . . ?7 
1982 Concessie 014 

1985 In- en verkoop-
verenlglng 

1983 Franchising 

1987 franchising 

1980 Franchising 

1989 Franchising 

1991 Franchising 

1987 Franchising 

1989 Franchising 

:978 Franchising 

1976 Inkoopcombinatie 

1992 Franchising 

1987 Franchising 

1991 In- en v.rkoop-
combinatie 

1989 FranchiSing 

1987 Herenafspruk 

1989 In- en verkoop-
verenlging 

1988 Fl'lInchlsing 

In- en yerkoop-
vereniging 

1988 Franchlsln& 

1984 licentie 

1938 CoCiperlltie 

1989 Franch;sing 

19B5 In- en verkoop-
veren;g;"g 

1983 Dealer; 
Licentie 

0175 

4/1 

1/0 

ono 

0/2 

011 

4/0 

0/3 

0125 

41130 

0118 

15/3 

OIS 

0150 

110 

0175 

011 

0/46 

0/64 

0120 

AI 

A1IB2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

"2 

A2 

A2 

A2 

"2 

A2 

A2 

AJ81.2 

A2 

/t.il< """11 
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Samenwerkingsverbanden in Nederland per 1-1-1992 
.. --.. --.-. . .. _ .. --. _ ..... - .. _-_._------

Handel.num/Formu!e Promotor/E'g"naar/Oeelnem,ngtn 

• OHM = Otta.lhandel Magulne 

Kooka! 

La Pagayo 

Lacoste 

Lady Hamilton 

Laurel 

La.-ome SA, &russ,,1 (Belgle); 
Kooka' SA, Panjs (Frankrijk); 
Groupe Andre SA (Frankrijk) 

Dormael Franchise 8V, Soesterberg; 
Dor_eI Groep BV, Soesterberg 

Zle verde< rubriek Sport 

Intres BV, Hoevelaken; 
Intres UA, Hoevelaken 

HilS( & Co &V, Van-, Amsterdam; 
escade Ag, Dornach/Munchen (Ouitsland) 

Levi's Shop in the Shops Zie verder rubrlek Vrijet!jdskleding 

Libel Bruldsmode Umo BV, Raosendaal; 

ligne exclusle"e, La-

Mac & Maggie" 

Manoukian, Alain-

Marc O'Poio 

Harianne Mode 

Marina Rinaldi 

MaxMara 

Melissa 

Mel''' 

ModettilFaim 

MoOress 

Mandl 

MoSCCHIu 

Mulberry 

Nederland Select 

OUlly 

OKA (Ondernemers
Kring A) 

Os Mode, Van

Parrlzla S 

Priori 

Pulls 

Qualit Elit 

Ravens 

Robe dl Kappa 

Cre:u:le libel BV, Roosendaal; 
Papillon Holding BV, leo, Roosendaal 

Samen Sterk RetailHrvices 8V, 8reda 

Mac & Maggie BV. Rijswijk; 
PiC Groep NV, Rijswijk; 
Vende" International NV. Amsterdam 

Nede",lma BV, Amsterdam; 
Manoukian SA, Alain-, Mereural (Frankrijk) 

Zle "erder rubriek Vrljetijdskledlng 

Marianne Mode BV, ASHn 

Vanity Trading VOF, Amsterdam; 
Marina Rinaldi SpA. Reggio Emilia (Italle); 
FinMar SpA. ReggiO Emilia (lulie) 

Vanity Trading VOF, Amsterdam; 
Max Mara SpA, Reggio Emilia (Italie,; 
FinMax SpA, Reggio Emilia (Italil!) 

Samen Sterk Retallservlces BV. 8reda 

Zle verder rubnek Vrijetljdskledlng 

Inkoopc;omblnatie Nederland BV, Amsterdam 

Inkoopcomblnatle Nederland BV, Amsterdam 

Roling Import BV, Cee,-, Amsterdam; 
Mandl Texlil GmbH. Munchen (Oultlland); 
Mondi Holding AG. MOnch"" (Dululand) 

Moscou BV, 8ob-, Amsterdam 

Mulberry Shops BV, Amsterdam; 
Mulberry Company (Oeslgn) Ltd, Chilcompton Bath, 
(Engeland) 

lnkoopcomblnatie Nederland BV, Amsterdam 

OIly's 8V, Alkmaar; 
Oily's Holding BV, Alkmaar; 
OIll1y Stores BV, Alkmaar 

Inkoopcombinatle Nederland BV, Amsterdam 

Zle werder rubrlek Herenkledlng 

Roling Import BV, eftS-. Amsterdam; 
Mondi Textll GmbH. Milnchen (Ouitsland); 
Mondi Holding AG, Munchen (Du/uland) 

Intres BV, Hoevelak .. n; 
Intres UA, Hoevelaken 

Wilk Mode Beheer, Van de.-. Deventer 

Zle verder rubrtek IIGF 

Bosch 8V, Eduard-, Amsterdam; 
Ravens Bekleidungs,ndustrie OHG. Liibbecke (Oulul.nd) 

Zie verder rubriek Sportarlikelen 

Soar< 
.~ __ O_H_M_· Jr/Nr. Startl"'" sarnenwerklngsvorm 

1991/10,14 1990 

1991105,14 1990 

1991102 

1990/12 

1990120 

1988113 

1984114 

1984/14 

1990/20 

1989111 

1990110 

1986/17 

1989 

1986 

1989 

1984 

1983 

1985 

1982 

1988 

1985 

1987 

1976 

1964 

1980 

1985 

1981 

1990 

1987 

1986 

1990 

1988 

1983 

1985 

FranchiSing 

Franchlsinll 

In- en verkoop
verenlging 

He,enafspraak 

FranchiSing 

In- en verkoop
comblnatie 

Franchising 

franchising 

FranchiSing 

Franchising 

Franchising 

In- en ve,koop
combinatie 

Inkoopc:ombinatle 

Inkoopc:ombinatie 

Dealer 

Concessie 

Franchising 

Inkoopcombinatie 

Franch~ing 

Inkoopcombinatle 

Dealer 

In- "n verkoop
verenlging 

Franchising: 

Eigen uk"nl 
Zaken in 
umen¥ter'unls .. 
verband Zie toe

Uchting per 1.1-1992 

114 

11/1 

0140 

0/1 

4/4 

0/113 

3111 

117 

1313 

110 

4/0 

01122 

0/60 

0160 

0116 

0/5 

110 

0/30 

41ll 

0/30 

0/68 

0/18 

12/12 

0/5 

112 

A2 

112 

A2 

A2 

A2 

A2 

A1 

111 

A2 

A2 

A2 

A2 

A1 

A2 

A2 

A2 

A2 

Bl 

Al,2 

A1 
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Samenwerkingsverbanden in Nederland per 1-1-1992 
-------- --

EIgen nkenl 
bken!n 
.",menwerltings. 

Soort ve.band Z!e toe-
Handelsnum/Formule Promotor/EigenaarlDeelnemingen OHM" Jr/Nr. Startjaar samenwerkingsvorm per 1.1.1992 Uehting 

• OHM"" oetailhandel Magazine 

Rodier Galtaard, Amsterdam; 1990/23 1963 Franchising 0/32 A2 
Societe a .. nelux des Uines de France (SBLF) SA, Brunei 
(Retgli); 
Uine de Roubai>c SA, Roubalx (Frankriik); 
Prouyost Groep, Roubalx (frankrlik); 
VEV SA, Parijs (Frankriik) 

Scapa of Scodand Sap'" Holland av. Roosendaal; 1990102 1986 Franchising 1110 A2 
Scapa International 8V, Roosendaal; 
Scap. a..Iglum NV, Antwerpen (Belgie) 

Secondhand Rose Secondhand Rose. Fa·. Den Haag 1976/25 1971 Franchising 117 ... 2 

Shop leermode, De· Collection Cuir Mondial (CCM) BV, 80xmeer 1988/16 1985 Franchising 614 ... 2 

Si.ley Colorl Unill 8V. Amsterdam; 1987 Franchising Of4 ... 2 
8enenon SpA, Ponnno {ltaliiH 

Stefanel Stefanederbnd 8V, Amsterdam; 1987123 1987 Franchising 1/0 A2 
Stefanel SpA, Ponte di Piaye (TV), (ltalie) 

Sylvie T ardel Samen Sterk Retailservlces BV. 8reda 1986 In- en verkoop- 0/48 ... 2 
combinatie 

Topstyle Intres BV, Hoevelaken; 1984 In- en verkoop- 0/30 AlBl.2 
Intres UA. Hoevelaken vereniglng 

Vini. Vera Mode Samen Sterk Retailservices 6 V, Breda 1990113 1990 Inkoopcombinatie 0120 ... 2 

Vos, Edgar. Tribou 6V, Someren; Franchising 110 A2 
EijsbouU Fashion BV, So_ren 

Wanl.lvar- Wahl AB, Iyar-. Amsterdam; 1985 Concessie 0/4 AI 
Wahl AB, Ivar-, Zweden 

VRljETIJDSKLEDING 

Base Oormael Vrijetljdsmode (VTM) 8V, Soesterberg; 19B7/13 1985 franchiSing 13/0 A2 

Dormael Franchise BV. Soesterberg; 
Dormaei Groep 8 V, $oesterberg 

Connection Connection Leek 8V, Leek: 1989 Franchising 4/1 A2 

Poelman 8eheer 8V, leek 

Destination Samen Sterk Retailservlces 8V, Breda 1986 In· en verkoop- 0/320 "'2 
combinatle 

Dormaels Dormael Vrijetijdsmode (VTM) BV. Soesterberg; 1987/13 1984 Franchising ,.12 "2 
Dormael Franchise BV, Soesterberg; 
Dormael Groep BV, Soesterberg 

esprit Esprit Benetu. BV. Amsterdam; 1988/12 1988 Dealer; 

Esprit de Corp, San Francisco (V5) Franchisine 

Et·Toi Dormael Vrijetijdsmode (VTM) BV, So'merberg; 1992/04,06 1991 FranchiSIng 110 A2 

Donnael Franchise BV. Soesterberg; 
Dermael Groep 8V, Soesterberg 

Ferry Jeans Intres BV, Hoe.etaken; 1976 In· en verkoop- 0/70 A2 

Intres UA, Hoevelaken vereniging 

frank & Jean Frank & Jean Shops BV. Badhoev"dorp: 1983/37 1984 Franchising 13/8 A2 

Vogels Holding BV. Carel-, ""Ismeer 

leans House Stop Shop Franchising BV, Ooetlnchem; 1987/11 1985 franchising .,0 AI 

Stop Shop Retail BV, Doetinchem 



Broas J •• rboek DetailhaDdel 1992 I BBD Pag. 6 .aa 9 Code, 6552. 

Samenwerkingsverbanden in Nederland per 1-1-1992 

HandelsnaamlFormule 

--- ---.. --- ----"------ -_ .. -. --"---"----~----'---------
E.,en rakenl 
Zaken in 
»menwerk.ng'-

Soort verband lie toe-
PromotorlEigenurlOeelnem,ngen OHM"lrINr. St.lrqur umenwerk.ngsvorm per 1-1-1992 IichUng -----------'-------.:::-- _ ... _------------------- ------ -~-----~-

" OHM = Det.l,lhandol Magazine 

Kelly Center Kelly Fashion BV, Amsterdam; 1989/19 1988 Franchi,m, 10120 A2 
Tomar 8V, Amsterdam 

levi" Shop in the shops levi Strauu Nederland BV, Amsterdam 1990122 ,984 Franchise-.chug 0142 Bl 

Harc O'Poio Marc O'Poio Benelux BV, Maaslricht; 1989113 1982 Franchising 3/0 A1 
Marc O'Poio International A8. Stockholm (Zweden) 

Mexx Mex>< Nederland 8V, Lelden; 1990/03 1984 Dealer OIl 81 
Mex" Group 8V. Voorschoten 

Mexx Mexx Nederland BV, Leiden; 1990/03 1989 franchiSing 114 A2 
Mellx Gr.oup 8V, Vcorschoten 

Original Levi's Store levi Snauss Nederland 8V, Amsterdam 1990/22 1990 Franchising 0144 A2 

Roan Fashion Roan Fashion BV, Meppel 1988 Franchiting 0116 

Snuffel relic leek 8V, leek; 198712S 1987 Franchising 12/15 A2 
Poelman Behee. 8V, Leek 

Steps Dormael Vrljetlldsmode (VTH) 8V. Soesterberg; 1987113 1979 Franchising 10118 A2 
Donna,,1 Franchise BV, $oesterberg; 
Dormael Creep 8V, So_rberg 

Stop Shop Stop Shop franchising 8V. Ooetinchem; 1987/11 1985 Franchisinl 7/0 A2 
Stop Shop Retail 8V. Ooetlnchem 

Tick-it Samen Sterk ReUllservices 8V. 8reda 1991121.15 1991 licentle 0/3 A2 

Vet Vet 8V, Heerhugowaard; 1988126 1973 Franchising 31/18 A2 
Collex Holdlne BV. Heerhugowaard 
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branche 6552.1 RESULTATENREKENING 1991 (gemiddelden excl. BTW, per onderneming) (1) J.11 
m 

damesbovenkleding ~ 
gehele branche omzet.klasse x I 1000,- ~ 

rt 

230-480 480-1250 
I» 

1250-2240 rt 
11) 

X afw X afw X afw X afw :3 

t.ov t.ov t.ov t.ov J.11 
I X 1990 I 1990 I 1990 I 1990 H 

:J: .. 
1 omzet. 864290 100.0 5.9 358050 4.3 749490 5.4 1665180 6.8 
2 inkoopwaarde 540280 62.5 6.5 237180 7.6 466070 5.8 1033850 7.1 

(1) 
0. .... 

3 brutowinst. 324010 37.5 4.9 120870 -1.6 283420 4.8 631330 6.3 c1' .... 
11) 

4 pers.kost.. (excl.dir.sal. ) 89530 10.4 19820 69840 209790 
5 hulsv.-invent.-mach.kost. 46710 5.4 21180 38890 92300 ... 
6 kosten vervoermiddelen 5480 0.6 2400 4260 11700 

ID 
ID 

7 verkoopkost.en 28100 3.3 11690 24270 54330 w 
8 algemene kost.en 22880 2.6 11240 19770 42480 
9 bet.aalde int.erest 18840 2.2 10350 15930 34800 

10 t.ot.a1e afschrijvingen 25870 3.0 10750 21490 52230 

11 totale kosten (4 tim 10) 237410 27.5 7.8 87430 6.1 194450 6.3 497630 
ttJ 

9.6 I» 
IQ 

12 bedrijfsresult.aat (3-11) 86600 10.0 -2.2 33440 -17.2 88970 1.7 133700 -4.4 
. 

13 bijz. baten en lasten -4880 -0.6 3760 -6540 -9270 ... 
14 nettowinst 91480 10.6 -4.4 29680 -28.8 95510 0.6 142970 -5.6 < 

(voor aftrek directiesalaris) I» 
=:s 

~ 

12 bedrijfaresultaat 86600 10.0 33440 88970 133700 
15 -/- gew.loon ondernamer 65330 7.6 46490 64150 87190 g 
16 -/- sew. loon ov.medewerkers 22500 2.6 15120 24890 23750 
17 -/- sew.intereat 14320 1.7 6430 16220 17350 2-
18 economisch resultaat -15550 -1.8 -34600 -16290 5410 <3' 

U\ 
U'I 

137 30 77 aantal ondernamingen 30 N 
aantal vestigingen 163 30 83 50 
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IOU afstemmen op de wensen en behoeften van bewust geselecteerde groepen klanten. 
met een dUidellJke en conslstente wlnkelformule, dan wordt het v~~r detaillisten mogellJk 
om consumenten gerichter en persoonlljker te benaderen. lets wac aile consumenten zeer 
op prijl stellen en wac daarmee kan Jeiden tot een onderscheldende polltie ten opzlchte 
van andere k1edlngaanbleders, en teYens tot verb~rlng van marges en rendement. 

Branche-oorganisatie 
MITEX, Vereniging van Ondernemers In de Modedetailhandel 
Vondelstraat 172 
1054 GV Amsterdam 

Verenlglng van Allaal· en Groocwinkelbedrljven In Textiel 
Elsenho'Wenaan 108-110 
Postbus 82315 
2508 EH Oen Haag 

Centrale Verenlging voor de Ambulante Handel 
DeWerf7 
Postbus 43308 
2504 AH Den Haag 

Opleidingsinstituut 
TMO T extiel Management Opleldlng 
Driebergsestraatweg 11 
Postbus 183 
394OADOoom 

DETEX 
Drlebergsestraatweg 11 
Postbus 183 
3940 AD Doom 

Mlddelbare T extlelhandelsschool De Maere, Schuttersveld College 
Ariensplein 3 
Postbus S25 
7500 AM Enschede 

Andere organisaties voor de branche 
FEN ECON 
Konlngln Wilhelmlnapleln 13 
Postbus 69265 
1060 CH Amsterdam 

Vakbladen 
Textlel·Vlsie (Audet TiJdschriften BV, Nljmegen) 
T extllia (VNU Business Publications, Amsterdam) 
Texpress (VNU Business Publications, Amsterdam) 
Mode en Nleuws (Inframed BV, Barneveld) 

tel. 020-6832201 
fax 020-6162921 

tel. 070-3543727 
fax 070-3520811 

tel. 070-3294087 
fax 070-3679677 

tel. 03430-16480 
fax 03430-14944 

tel. 03430-12410 
fax 03430-14944 

tel. 053-871375 
fax 053-331667 

tel. 020-61 56811 
fax 020-6170634 

International Textiles (International Textiles Publications Company, Amsterdam) 
Mannenmode (Noordervliet BV, Zeist) 
Wear (NoordervUet BV, ZeiSt) 
Confectie Courant (Modepers, Loenen aid Vecht) 



SNUFFfl 
STEPS 
TICK-IT 
VET 

DAMESKAPPERSBEDRIJVEN 

SORELLE HAARMODE 

DAMfSKLEPING 

ANNEMAREl 
8ENETTON 
CACHE-CACHE 
CHRISTIAN SIJNEN SHOP 
CLAUDIA STRATER 
COUNTRY CASUAlS 
CRISCA 
DACO 
DIALOGUE 
0101 fASHION 
ESCADA 
ESPRIT 
ESSENTIO 
FIRSTlADY 
HADAC 
KOOKAI 
LADY SHOP 
LAUREL 
LIBEL BRUIDSMODE 
LlVERA 
MARIANNE MODE 
MONDI 
MOSCOATS 

YElLO LEEK 8'1; LEEK 
OORMAEL YRljETIJDSMOO£ BV; SOESTERBERG 
EURETCO FRANCHISE BV; BREDA 
VET BV; HEERHUGOWAARD 

SOREllE HMRMODE BY; H.I. AMBACHT 

INTRES BV; HOEVElAKEN 
COLORI UNITI HOLDING BV; AMST£RDAM 
CACHE-CACHE BV BA; ANTWERPEN 
SIJNEN MODE BV, CHRISTIAN; AMSTERDAM 
CLAUDIA STRATER BV, DIEMEN 
COATS VIYELLA PlC, LONDEN 
CRISCA; DONGEN 
EUitETCO fASHION, AMST£RDAM 
DiAlOGUE NY; KNOKKE HEIST 
0/01 fASHION BV; HEERHUGOWMRD 
BORCHARDT AGENTUREN BV. MARIJKE; AMSTERDAM 
ESPRIT BENELUX BVi AMSTERDAM 
INTRES BV; HOEVELAKEN 
INTRES BV; HOEVELAKEN 
HADAC UA, COOP. VERENIGINGi AMSTERDAM 
LAROME SA; BRUSSEL 
LADY STYLE COMPANY BV; HEERLEN 
HILST & CO BV, VAN; AMST£RDAM 
LIMO, ROOSENDMl 
INTRES BV; HOEVElAKEN 
MARIANNE MODE BV; ASSEN 
ROlING IMPORT BV. CEES; AMST£RDAM 
MOSCOU BV, BOB; AMSTERDAM 

1987 
1979 
1991 
1913 

198-4 

1980 
1989 
1987 
1991 
1978 
1992 
1976 
1992 
1987 
1987 
1988 

1938 
1990 
1991 
1990 
1989 

1982 
1980 
1985 

FRANCHISE 
FRANCHISE 
FRANCHISE 
fRANCHISE 

FRANCHISE 

IN· EN VERKOOPORGANISATIE 
FRANCHISE 
fRANCHIS£ 
FRANCHISE 
DEAlER 
FRANCHISE 
fRANCHIS£ 
IN· EN VERKOOPOitGANISATIE 
FRANCHISE 
FRANCHISE 
FRANCHISE 
fRANCHISE 
IN- EN VERKOOPOitGANISATIE 
IN- EN VERKOOPORGANISATIE 
IN- EN VERKOOPORGANISATIE 
FRANCHISE 
FRANCHISE 
fRANCHISE 
FRANCHISE 
IN- EN VERKOOPORGANISAnE 
FRANCHISE 
DEAlER 
CONCESSIE 

12/15 
70/18 
.n 
31118 

8/l 

.m 

.190 
J2 
J1·" 
10411 
.I) 

J1"· 
./l5 
.nu. 
41/30 
J5 
.I. 
.167 
.I9S 
J51 
1/4 
.15 
J1"· 
4/4 
.1122 
15/3 
J16 
.15" 
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handelsnaam/formule promotor/elgenaar 

NEDERLAND SELECT EURETCO FASHION; AMSTERDAM 
ONDERNEMERSKRING A EURETCO fASHION; AMSTERDAM 
ONDERNEMERSKRING B EURETCO fASHION; AMSTERDAM 
PASSEPARTOUT EURETCO FASHION; AMSTERDAM 
PATRIZIA5 ROUNG IMPORT BV, CEE5j AMSTERDAM 
POLO RALPH LAUREN SHOP POLO RAlPH LAUREN; 
PULLS WIJK MODE BEHEER, VAN DEI'; DEVENTER 
RAVENS BOSCH BV, EDUARD; AMSTERDAM 
RODIER GALJAARDi AMSTERDAM 
SAWTI (MODA D'IT AliA) MOOE STUDIO BV; DEVENTER 
SOPRA EURETCO FASHION; AMSTERDAM 
SYLVIE TARDEl EURETCO FASHION; AMSTERDAM 
VINIA VERA MODE EURETCO FRANCHISE BV, 8REDA 
VOS, EDGAR TRI80SA BV; SOMEREN 

DAMESI10DE·ARTIKELEN, PARAPLU'S 

PAPIllON, LE 
VERITAS 

COELHO BV; AMSTERDAM 
SAVERTI BV; DEN HAAG 

DETAILHANDEL GfSPECIALISEERD IN NEG ARl KELE''1 

QUAllTEllT 
WERELDWINKElS, LANDELlJKE 

VERENIGINGVAN 

ELIT SA; MEISElBRUSSEL (B) 
WERELDWlNKElS, LANDEUJKE VERENIGING VAN; 
UTRECHT 

ltanjililr 

1990 
1986 
"86 
1986 
1990 
1991 
1983 
1985 
1963 
1988 
1991 
1986 
1990 
1985 

1988 
1991 

1981 
1970 

100ft 

samenwerklngsvorm 

IN- EN VERKOOPORGANISATIE 
IN- EN VERKOOPORGANISATIE 
IN- EN VERKOOPORGANISATIE 
fRANCHISE 
DEAlER 
FRANCHISE 
FRANCHISE 
CONCESSIE 
FRANCHISE 
FRANCHISE 
IN- EN VERKOOPORGANISATIE 
INKOOPORGANISATIE 
FRANCHISE 
COSAVO N.E.G. 

FRANCHISE 
GEENOPGAVE 

elgen ukenJ 
ukenln 
samenwerklngs-
verband 
per 1-1-1993 

J32 
no 
J30 
J48 
J68 
n 
12/12 
J5" 
n 
811 
J28 
J40 
n3 
5111" 

3/14 
1/.··· 

VERKOOPIMARKETINGORGANISATIE J850 
VERKOOPIMARKETINGORGANISATIE J350 

g 
g. 

• .. 
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IMK BBANCHEBERICHTEN 

Franchise toekomst v~~r Libel-keten 

code 

branche 
blz. 

6552 

DH in damesbovenkleding 
1992/1 

De Libel-katen telt inmiddels 4 eigen en 4 franchisewinkels onder de naam 
Libel Sruidsmode. Jaarlijks kiezen 60.000 bruiden in Nederland een trouwjurk 
uit, waarvoor ze een bedrag neertellen dat ligt tussen de 1000 en 3000 gld. 
Er trouwen nog steeds ca. 40.000 bruiden in het wit. De andere 20.000 kiezen 
vaak voor een pasteltint. In een deel van de Libel-zaken kan ook de bruidegom 
van.een pak voorzien worden. 
(Textilia, 17 oktober 1991) *bb9112/28 

"Haatie maer· bliikt op maat gesneden 
Het aantal vestigingen van Mode Tineke-winkels in Nederland bedraagt 
inmiddels 25. De collectie bestaat uit blouses, rokken, pantalons, jurken, 
broekrokken e.d. vanaf maat 44. Het assortiment is de afgelopen jaren 
uitgebreid tot 385 modellen.Het klantenbestand telt ca. 16.000 consumenten. 
Verwacht wordt dat het aantal vestigingen in Nederland nog uitgebreid kan 
worden tot 50. De winkels zijn gevestigd op B-locaties en de jaaromzet ligt 
rond de 500.000 gld' 
(Textilia, 3 oktober 1991) *bb9202/11 

Claudia Strater internationalisee~ 
Sinds enkele maanden exploiteert Claudia Strater 8 eigen winkels in Selgie. 
In de nabije toekomst zu11en in Duitsland enkele pilotstores worden geopend. 
De Se1gische zaken zijn overgenomen van de Album-keten. De markt in Nederland 
is "afgedekt" met 14 eigen filialen en dealers. Enkele shop-in-the-shop-zaken 
zijn in Nederland nog wel mogelijk. 
(Detailhandel Magazine Sf maart 1992) *bb9202/227 

ijuweliiksindustrie viert hoogtijdagen 
Trouwen wint aan populariteit en kosten noch moeite worden gespaard om die 
ene dag tot een onvergetelijke dag te maken. In 1980 trouwden er ruim 19.000 
paren, in 1985 waren dat er 82.000 en in 1990 werden er 95.000 huwelijken 
gesloten. De gemiddelde leeftijd lag in 1980 bij de mannen op 27 en van 
vrouwen op 25 jaar; nu is de bruidegom gemiddeld 30 jaar en zijn bruid 28. 
Het bruidsfeest is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Gemiddeld 
geeft een bruidspaar zo'n 7200 gld uit aan het feest, de bruid besteedt 
gemiddeld 2050 gld aan haar toilet (in 1991 nog 1750 gld) en de bruidegom 
spendeert zo'n 1050 gld aan zijn pak (in 1991 950 gld). Aan ringen geeft men 
zo'n 900 gld uit en aan de fotoreportage gemiddeld 1100 gld. Daarmee komt een 
bruiloft al gauw op 12.000 tot 15.000 gld. 
(Textilia, 16 april 1992) *bb9204/67 

Nederlandse damesmodewinkel met Deense mode en Deens winkelinterieur 
Van der Heijden (Geleen) heeft onlangs in Maastricht haar zesde boetiek 
geopend. De overige 5 winkels liggen allemaal in Limburg. Het accent ligt op 
Deense mode van het Carli Gry-label. Daarnaast wordt het merk Jackpot en 
Oilily gevoerd. De zaken zijn klein (gemiddeld 30 m2). Uitbreiding wordt niet 
beoogd, wel vergroting van de omzet per vestiging. 
(Detailhandel Magazine 8, mei 1992) *bb9204/215 



Bijlage 3.5 Krantenknipsels 

In deze bijlage staan twee kranteknipsels die ik ben tegen gekomen tijdens dit onderzoek. 

'Knap g~zichtje en fors postuur niet voldoende· 

ureau voor 1ll0deileI 
et Illaat 44 of Illeer 

elf heeft ze maatje 38, 
aar dikke mensen vindt 

ontzettend mooi. Sinds 
orig jaar augustus heeft In
e Rietjens (23) een model
nbureau voor grote ma
n, Big Professionals in 
eert. "Wie voor ons wil 
erken, moet een goed ge
roportioneerd lijf hebben. 
ouding en uitstraling zijn 
palend, je moet flair en 

evoel voor show hebben," 
egt ze. 

loge Rieljens runt sinds twee 
jaar twee kledingwinkels voor 
dames met een maalje meer. 
Voor recmme-posters en foto's 
kon zijn geen modellen krijgen. 
"Toen ben ik ze zelf maar pan 
zoeken." vertelt ze. 
Het modellenbureau is het enige 
in Nederland dat zich speciali
seert in fotomodellen en manne
quins in de maten 44 tot en met 
54. De leeftijd varieert van ze
ventien tot 59 jaar. Volgens Inge 
Rielj~ ,.zijn er dwdelijke ver
schillen tussen Big Professionals 
en de andere modellenbureaus. 
waarbij maalje 38 nog aan de 
grote kant is. 
"Wij letten erg op uitstraling. On
ze modellen en mannequins 
moeten sympathiek overkomen 
bij het pubUek. De vaak arrogan
te houding van modellen die 
voor reguliere bureaus werken, 
is bij ons ondenkbaar. De kijkers 
kunnen zich daarmee niet identi
ticeren." 

Schuren 
Niet alleen de houding van vol
slanken verschilt van die.van de 

39 

slank:e dennen. oak de looptech
niek van de mannequins is heel 
anders. Inge. Riet,jens doet het 
voor. .,Bij een hele draai komt 
een mannequin met gekruiste 
benen uit. Bij dikke vrouwen 
staat dat met. De benen schuren 
dan over elkaar heen." 

Ook bij fotosessies kan een goed 
geproportionee~ model met alIe 
poses aannemen die zij zou wil ... 
len. Zo ~ft een 'Big Professio
nal' nooit haar hand oP de heup. 
omdat dat de built benadrukt. 
Het model kanbeter haar arm 
over haar built slaan. 
Sinds vorlg jaar augustus zijn er 
twintig stevige dames opgeleid. 
Opdrachten krijgen ze genoeg. 
Voor show en voor foto's. Een 
van, de modellen. heeft bijvoor
~d net geposeerd voor een fol
der met bedrijfskleding van een 
Nederlandse bank. 

Taboo 
De modellen showen . allerlei . 
soorten kleding, alleen badn)ode 
en lingerie zijn nog taboe. ,.!)at 
ligt natuurlijk erg geJtOelig. <DIe 

=~Ik~d!t= 
zich onzeker gaan voelen." 
Inge Rieljens is trouwens nog. 
steeds· op zoek naar volslanke 
vrouwen. . .;.Als .tkr;in een disco 
een mooie dik meisje zie, dan 
vraag ik haar gewoon. Maar ~es 
moetin Met~ 
knap 'U ben 
jeernoc 

opdracht XXL 
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La Coco Grande in Helmond en Eindhoven 

Jonge sportieve mode voor eenmaatje meer 
Wie denkt dat dames met een maatje meer er nlet 
leuk uit kunnen zien, heeft het helemaal mis. Ga 
maar eens een kijkje nemen bij La Coco Grande 
in Eindhoven of Helmond. La Coco Grande heeft 
een uitgebreide collectie met jonge sportieve 
mode vanaf maat 42 tot en met maat 56. II Je 
hoeft met een maatJe extra niet meer in bloeme
tjesjurken te lopen. Die tijd is gelukkig voorbif', 
zegt Elise Westerhof, die per 1 februari jl. en
thousiaste eigenaresse is van beide boetieks. 

Het is voor mensen met een Combfneren 
grote maat vaak moeilijk om Een blik in de boetiek laat vlotte 
leuke kleding te vinden. Grote kleurrijke kleding zien met een 
maten worden al gauw tuttig. Bij grote vanatie. Zo zijn er bijvoor
La Coco Grande is daar geen beeld spijkerbroeken, lange of 
sprake van. Modieuze kleding korte rokken, met of zonder 
van onder meer de merken Si- split, bermuda's, gilets en fleuri
signora, Yoek, Kohlhaas, Linge- ge T-shirts verkrijgbaar. Aile kie
ner, Silly Stuf, Rona Jeans, dingstukken zijn los te combine
Head over heals en Excelle be- reno Dus ook mensen met een 
wijst dat iedereen met een versehillende boven- en onder
maatje meer er toeh heel leuk maat kunnen uitstekend uil de 
uit kan zien. voeten. 

ExclU8lvltalt 
La Coco Grande verkoopt ai
leen boetlekkleding. Oat wil zeg
gen dat er van elke blouse of 
broek in elke maat maar een 
exemplaar is. Exc!usiviteit staat 
dUsvoorop. 
Oud of jong kan bij La Coco 
Grande terecht. De collectie va
rieert van uiterst modieus tot 
klassiek. De kleding heeft een 
uitstekende pasvorm en is van 
goede kwaliteit. Elise Wester
hot: 'Ik vind het belangrijk dat 
een kledingstuk er na tien keer 
wassen nog perfect uit ziet. Ver
der is de kfeding vooral van na
tuurlijke materialen gemaakt zo
als vrscose, katoen en wol." 

Accentan laggen 
Blj La Coco Grande krijgt ledere 
klant een persoonlijk advies. 
·We nemen voor iedereen uit
gebreid de tijd en willen graag 
een stukje persoonlijkheid mee
gaven. Als je wat dikker bent, 
aan moet je accenten le99,en op 
je sterke punten. Het dlk zijn 
valt dan niet meer op. Een sjaal
tje of een opvallende ketting kan 
wondersn doen". adviseert Elise 
Westerhof. "Klanlen gaan hier 
vaak een stuk zelfverzekerder 
de winkel uit. En dat is ook ons 
doel.-

VaalzlJdlga coIlactie 
Voor nieuwe collecties worden 
beurzen van Amsterdam tot 
Dusseldorf afge/open. Elise 
Westerhof koopt de nieuwe col
leetie altijd in met haar gehele 
personee!. "Oat doe ik bewust. 
ledereen heeft weer een andere 
smaak, en al onze klanten zijn 

La Coco Grande, groots in modieuze mode. 
oak weer anders. Zo krijgen we 
een diverse collectie, waar voor 
ieder wat wlls bij zit. De nieuwe 
voo~aarscollectie is heel veelzij
di9,. Klassiek, sportief en jong. 
Wlj sluilen onze collectie asn bij 
de gewone mode in andere 
boatieks. Ook bij ons voeren de 
ecokleuren - blauw, ecru en 
grOen· de boventoon." 

Spactaculaira 
modeshows 
In maart organiseert La Coco 
Grande twee spectaculaire mo
deshows. De nieuwe voorjaars
collectie zal worden geshowd 
door mannequins die zelf ook 
een maatje meer hebben. Ver
der is er een optreden van de 

Italiaan Eugenio Politi, finalist 
van de Soundmixshow. Op 
dinsdag t 5 maart is deze gran
dioze show te bezichtigen in 
restaurant 'De Wissen' in Hel
mond en op dinsdag 22 maart in 
'De Tongelreep' in Eindhoven. 
Beide shows beginnen am 
20.30 uur. U kunt nu uw kaarten 
telefonisch bestellen. Waeht u 
daar niet te lang mee, want er is 
erg veel belangstelling. 



Bijlage 4.1 CBS labellen 
In deze bijlage staan de gegevens die opgevraagd zijn bij bet CBS. Met bebulp van deze 

informatie is er een berekening gemaakt. 

opdracbt XXL 
42 
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Beroepsbevolking 
Definicie CCS 
1981 

Beroepsbevolking 
Definicie CCS 
1991 

Beroepscak/ 
·klasse/ 
-groep 

Beschikbaar 
(definicie 
beroepsbevolking 
1981) 

28 

Volgens deze definitie worden tot de beroepsbevolking gerekend: 
- personen die arbeid verrichten op bpsis van loon of salaris 

(personen in loondienst); hiertoe behoren onder meer ook 
personen op aanvullende werken, stagiaires dan weI in 
opleiding zijnde personen die tevens loon of salaris 
ontvangen en militairen in dienst voor eerste oefening; 
personen die geen loon of salaris ontvangen doeh: 

voor eigen rekening en/of risico een beroep of een 
bedrijf uitoefenen (ze1fstandigen); 
meewerken bij het voor eigen rekening en/of r1S1eo 
uitoefenen van een beroep of bedrijf van een of meerdere 
leden van het gezin waartoe zij behoren (meewerkende 
gezinsleden); 

personen zonder werkkring (niet-werkzame beroepsbevolking) 
die: 

een werkloosheidsuitkering ontvangen; 
aetief werk zoeken via gewestelijke arbeidsbureaus of 
uitzendbureaus, door te sollieiteren op advertenties, 
door eigen navraag bij bedrijven e.d. en tevens 
besehikbaar zijn om arbeid te aanvaarden; 
een werkkring hebben aanvaard, maar met de werkzaamheden 
nog niet begonnen zijn. 

Personen in loondienst, zelfstandigen en meewerkende 
gezinsleden vormen de werkzame beroepsbevolking veelal 
aangeduid met werkzame personen. 

Volgens deze definitie worden tot de beroepsbevolking gerekend: 
- personen die ten minste 12 uur per week werken, of 
- personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste 12 

uur per week gaan werken, of 
- personen die verklaren ten minste 12 uur per week te willen 

werken, daarvoor besehikbaar zijn en aetiviteiten ontp1ooien 
om werk voor ten minste 12 uur per week te vinden. 

Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste 12 uur 
per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en 
degenen die niet of minder dan 12 uur werken tot de werk10ze 
beroepsbevolking. 

De indeling naar beroep is overeenkomstig de CBS-beroepen
elassifieatie 1984. Beroepstak refereert aan de eerste digit 
van de elassificatie, beroepsklasse aan de tweede en beroeps
groep aan de derde. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 
c1assificatie zij verwezen naar de publikatie 'CBS Beroepen
classificatie 1984'. Ingaande 1992 is geen beroep waargenomen 
bij personen die: 
- minder dan 12 uur werken; 
- werkzaam zijn in w.s.w.-verband; 
- in tijdelijk~ dienst zijn voor minder dan een half jaar 

en geen toezegging hebben voor een vast dienstverband. 

Personen zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt indien ze 
desgevraagd verklaren dat, als ze een geschikte baan zouden 
vinden, binnen twee weken kunnen beginnen. Bij de afbakening 
van de niet-werkzame beroepsbevolking en de werkzoekenden 
zonder baan worden personen eveneens als besehikbaar aangemerkt 
indien ze niet binnen twee weken kunnen beginnen en de reden 
daarvoor van kennelijk tijdelijke aard (i.e. ziekte) is. 
Personen die reeds werk gevonden hebben maar nog niet met de 



Tabel 1 
Personen van 15-64 jaar naar arbeidsposltie, geslacht en leeftijd, 1993 

Totaa1 Beroepsbevolking 1) Nlet. l'art.icipatie 
beroeps- (brute) 

totaal werkzaam werkleos bevolklng 

x 1 000 % 

o.alacbt en l .. ft.iJc1 

Man en vrouw 

15-24 jaar 2 153 988 871 117 1 166 46 
25-34 jaar 2 583 2. 053 1 903 150 530 79 
35-44 jaar 2317 1 724 1 598 126 593 74 
45-54 jaar 1 952 1 2.81 1 208 73 672 66 
55-64 jaar 1 414 361 345 16 1 054 25 

Totaal 10 420 6 406 5 925 481 4 014 61 

Han 

15-24 jaar 1 099 516 456 60 583 107 
25-34 jaar 1 324 1 234 1 155 79 90 93 
35-44 jaar 1 179 1 103 1 056 47 76 94 
45-54 jaar 998 871 839 32 126 87 
55-64 jaar 696 275 266 9 421 40 

Totaal 5 295 3 999 3 771 228 1 296 76 

Vrouw 

15-24 jaar 1 055 472 415 57 582 45 
25-34 jaar 1 259 819 749 71 440 65 
35-44 jaar 1 138 621 542 ... 78 517 55 
45-54 jaar 955 409 369 #to 546 43 
55-64 jaar 719 86 79 7 633 12 

Totaal 5 125 2 407 2. 154 253 2 718 47 

Bren: CBS, Enquete beroepshevolklng 
Partlcipatie (brute); beroepsbevolking in % van de bevolking 

1) Definitie Centrale Commissie vear de Statistlek. 1991. 



69 

rabel 12 
Werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslaehL, leeftijd, bedrijfsklasse, 1992 

BedrUfakl .... 

n 
02 

Land- en Luinbouw 
Bosbouw 

03 Visserij 

11 
12 

19 

1 

20/21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 

39 

213 

51 
52 

5 

Landbouw en visserij 

Kolenrnijnbouw 
Aardolie- en aardgaswinning 
en - exploitat:!.e 
Overige delfstoffenwinning 

Delfstoffenwinning 

Voedings- en genotmiddelen industrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Leder-, schoen- e.a. leder
warenindustrie (exel. kleding) 
Hout- en meubelindustrie 
(excl. metalen meubelen) 
Papier- en papiarwarenindustrie 
Grafische industrie, uitgeverijen 
Aardolie industria 
Chemische industrie 
Kunstmatige an synthetische 
garen- en vezelindustrie 
Rubber- en kunststof-
verwerkende industrie 
Bouwmaterialen-, aardewerk en 
glasindusLria 
Basis meLaalindustrie 
Metaalproduktie industrie 
(exel. machines en transportmiddelen) 
Machine industrie 
Elektrotechnische industrie 
Transportmidde1enindustrie 
l~strumenten- en optische 
industrie 
Overige industrie 

Industrie 

Openbare nutsbedrijven 

Bouwnijverheid 
BouwinsLallatiebedrijven 

Bouwnijverheid en installatie
bedrijven 

61/64 Groothandel, tU5senpersonen 
in de handel 

65/66 Detailhandel 
67 Hotels, resLaurants, cafes e.d. 
68 ReparaLiebedriJven voor 

gebruiksgoederen 

6 Handel, hotel- restaurantwezen, 
reparatiebedrijven voor 
gebruiksgoederen 

Totaal 

x 1 000 

232 

237 

7 

9 

166 
25 
15 

7 
42 

24 
106 

10 
90 
10 

39 

35 

30 
104 

102 
113 

70 
10 

96 

104 

45 

281 
96 

317 

366 

437 
138 

71 

1 044 

Man 

179 

185 

7 

8 

122 
17 

5 

36 

21 
75 

9 
75 

9 

32 

32 

28 
93 

91 
93 
63 

8 

73 

693 

39 

266 
90 

357 

288 

191 
11 
65 

623 

Vrouw 

53 

53 

44 
8 

10 

6 

31 

15 

7 

11 

10 
20 

7 

23 

211 

6 

15 
6 

21 

98 

246 
66 

7 

422 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 

39 

40 

33 
6 

7 

19 

9 

5 

18 

13 
15 
11 

11 

166 

46 
25 

70 

62 

135 
40 
16 

257 

103 

101 

6 

6 

92 
12 

8 

27 

16 
61 

7 
54 

6 

26 

20 

17 
60 

63 
69 
44 

1 

53 

648 

24 

162 
46 

211 

231 

204 
74 
36 

552 

90 

91 

41 
8 

8 

5 
27 

27 

8 

11 

10 
25 

25 
29 
15 

32 

288 

19 

73 
23 

96 

92 

98 
24 
18 

235 



70 

rabel 12 
Werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht, 1eeftijd, bedrij fsklasse, 1992 (slot) 

Totaal Man Vrouw 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jan 

x 1 000 

71 Spoorwegen 29 24 5 20 7 
72 Wegvervoer 154 136 18 20 90 44 
73 Zeevaart 23 20 13 7 
74 Binnenvaart 9 8 
75 Lucbt.vaart 30 20 9 21 5 
76 Hulpbedrijven vervoer 43 30 13 7 27 8 
77 Communicatiebedrijven 86 65 21 8 53 25 

7 Transport.-. opslag-, 377 307 70 41 229 101 
communicat.iebedrijven 

81 Ilankwezen 138 70 67 20 91 26 
82 Verzekeringswezen 81 52 29 11 49 21 
83 Exp10itatie van en handel in 36 25 13 25 10 

onroerende goederen e.d. 
84 Zakelijke dienstverlening 386 252 134 50 249 87 
85 Verhuur van machines e.a. 9 1 6 

roerende goederen 

8 Bank- en verzekeringswezen, 655 409 246 86 421 141 
zakelijke dienstverlening 

90 Openbaar bestuur. defensie en 516 384 132 12 319 126 
wettelijke sociale verzekering 

91 Religieuze organlsaties e.d. 13 9 6 7 
92 Onderwijs 373 195 178 18 230 125 
93 Gezondheids- en veterinaire 472 128 344 68 318 85 

diensten 
94 Maatschappelijke dienstverlening 263 48 215 32 169 62 
95 Sociaal-culturele en 92 47 45 5 61 25 

culturele instellingen 
96 Sport en recreatie 35 20 14 5 21 9 
97 Bedrijfs- en werknemersorg .• 49 33 16 33 13 

researchinstellingen, overige 
sociale organisaties 

98 Overige dienstverl. bedrijven 126 53 73 33 61 26 
99 Particuliere huishoudens met 7 7 

personeel in loondienst 

9 Overige dienstverlening 1 955 920 1 035 237 1 236 482 

Niet waargenomen 5 
Onbekend 76 37 39 18 41 18 

Tot-aal 5 885 3 781 2 105 927 3 478 1 481 

• : CfIr <;:;, oao personan niet opgencmen 



bel 14A 
rkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht. leeftijd. beroepsgroep. 1992 

.. ------,--
Man Vrouw Totaat 

"'~.~---"-.-' .. 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 

x 1 000 

roepsgroep 

1 Scheikundigen 
2 Natuurkundigen 
5 Geologen. meteorologen e.d. 
~ Schei-, natuurkundige analisten e.d. 15 6 23 7 19 7 30 
, Architecten, stedebouwkundigen 5 8 6 9 
2 Hogere bouwkundigen 10 8 18 10 8 18 
5 Hogere eLektrotechnici, elektronici 8 11 8 11 
+ Hoofden technische dienst 5 5 
5 Hogere werktuigbouwkundigen n.e.g. 8 12 8 12 
S Chemisch technologen 5 6 
7 Technisch natuur-, metaalkundigen 
3 Bedrijfskund:gen en verwante functies 35 19 55 8 9 42 19 64 
1 Hogere technic;, specialisatie n.e.g. 9 12 11 14 
1 Geodoten, landmeetkundigen e.d. 
2 Tekenaars 19 6 29 21 6 31 
S Middelbare bouwkundige technici 18 9 29 19 9 30 
~ Middetbare elektrotechnici. elektronici 6 11 6 11 
) Hiddelbare werktuig(bouw)kundigen e.d. 5 8 5 8 
) Cherno- tecni c i (middelbaar) 
r Metaalkundigen, gieterijtechnici 
~ Overige middelbsre technici 6 8 6 9 
1 Vliegers, boordwerktuigkundigen 
2 Scheepsofficieren, loodsen 7 7 
5 Scheepswerktuigkundigen 
1 Biologen, zoologen, botanici e.d. 
2 Biochemici, bacteriologen, farmacotogen 5 5 6 
3 Hogere landbouwkundigen e.d. 
~ Botanische, medische e.d. analisten, 6 8 11 16 17 23 
I Geneeskundigen 18 8 26 6 7 23 9 33 
3 Tsndheelkundigen 5 5 
~ Hondhygienisten 
5 Oiergeneeskundigen 
r Apothekers 
B Apothekersassisten 7 13 8 14 
9 Dietisten, voedingsdeskundigen e.d. 
1 Verpleegkundigen (gediplomeerd) 19 22 10 66 12 87 11 84 14 109 
2 Overige verplegenden 12 14 28 55 6 89 29 67 7 104 
3 Verloskundigen 
4 Kraamverzorgsters 9 9 
5 Opticiens, oogmeetkundigen 
6 Fysio-, arbeidstherapeuten e.d. 7 10 15 21 22 6 31 
7 Radiologisch laborsnten 5 
9 OVerige (para)medische functies 7 10 16 14 6 23 



el 14A 
kzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht, leeftijd. beroepsgroep, 1992 (vervolg) 

Man Vrouw Totaal 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 

It 1 000 

oepsgroep 

Statistic; (hoger) 
Wiskundigen, actuarissen (hoger) 
Systeemanalisten e.a. aut.deskundigen 50 10 62 7 8 57 10 70 
Programmeurs e.a_ computerdeskundigen 36 6 46 8 9 5 44 6 55 
Statistische en wiskundige assistenten 
Economen 16 5 21 6 6 22 5 27 
Accountants 16 8 24 18 8 28 
Advocaten, officieren van justititie 5 7 
Rechters 
Overige juridische beroepen 10 13 7 8 17 21 
Leerkrachten en praktijkinstructeurs 56 42 99 36 17 54 92 60 154 
Onderwijzers basisonderwijs 19 7 27 42 15 60 61 22 87 
Onderwijzers buitengewoon onderwijs 5 
Kleuteronderwijzeressen 5 6 5 6 
Directeuren en hoofden van scholen 16 17 33 11 15 28 20 48 
Bedienaars van eredienst 7 8 
OVerige kerkelijke functies 
Auters, recensenten 
Journalisten, reporters e.d. 15 6 22 9 12 24 9 34 
Beeldhouwers, kunstschilders e.d. 5 5 5 10 
Reclame-ontw~rpers e.d. 12 5 18 6 12 18 7 30 
Fotografen, fiLmers 6 5 8 
Musici, zangers, muziekLeraren 6 6 8 
Balletdansers, choreografen, dansler. 
Toneelspelers, toneelregisseurs 
Produktieleiders uitvoerende kunst 
Circusartiesten, variete-artiesten e.d. 
Nieuwslezers, programma-aankondigers 
Beroepssportlieden, trainers e.d. 5 6 9 
Bibliothecarissen, archivarissen e.d. 7 6 8 5 13 
Sociotogen, psychologen 7 10 8 12 15 6 22 
Maatschappelijke en culturele werkers 18 8 27 30 12 43 48 19 70 
Personeelsspecialisten en -adviseurs 10 14 14 17 24 5 31 
TaaLkundigen. vertalers, toLken 5 
Overige wetenschappelijke e.a. vakspec. 7 10 5 11 15 
leden hoge colleges van staat 
Leidinggevende hoofdambtenaren 
Directeuren NV, BV, cooperaties e.d. 15 24 40 18 26 44 
Zelfstandige bedrijfshoofden 14 12 27 16 14 30 
Bedrijfsleiders algemene Leiding 11 8 19 13 8 21 
Bedrljfsleiders produktie 29 22 51 5 32 23 56 
Hogere leidinggevende functies n.e.g. 58 31 90 15 20 73 35 110 



>el 14A 
'kzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht, leeftijd, beroepsgroep, 1992 (vervolg) 

Man Vrouw Totaal 
------------ .. -~--~. 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaat 15-24 jear 25-44 jaar 45'64 jaar totaal 
--------------------------------------------------------------_. __ ... _----

'oepsgroep 

I Leidinggevend administratief personeel 
I Ui tvoerencle hoofdambtenaren 

Secretaressen, typisten, telexisten 
~ Pons-, keytape-typisten e.d. 

Boekhouders, kassiers, lokettisten 
I Kostprijscalculatoren, bankemployes 

Boekhoudmachinebedienden 
: Computer-operateurs 

Stationschefs spoorwegen 
~ Postkantoorhouders 
, Overig leidinggevend transportpersoneel 
I Conducteurs trein, tram, bus e.d. 
I Post-distributiepersoneel 
I Telefonisten, telegrafisten e.d. 

Employes goederenexpeditie 
MateriaaL- en produktieplanners 
Administratiepersoneel n.e.g. 
Receptionisten, reisbureau-empLoyes e.d. 
Bibliotheekernployes, archiefemployes 

, Overige acininistratieve functies 
Oirecteuren groothandel 

. Bedrijfsleiders groothandel 
Oirecteuren detailhandel 
BedrijfsLeiders detailhandel 
Zelfstandige groothandelaren 

, Makelaars in roerende goederen 
Zelfstandige winkeliers 

in voedings' en genotmiddelen 
in parfumerie-artikelen, verf 
kleding, textielgoederen 
in schoeisel, lederwaren 
in woningtextielgoederen 
in ijzerwaren, behangselpapier 
in school- en kantoorbenodigheden 
in fotografische en optische artikelen 
in overige artikelen (incl. onbekend) 

Zelfstandige detailhandelaren 
in voedings- en genotmiddelen 
in parfumerie-artikelen, vert 
kleding, textielgoecleren 
in schoeiseL, lederwaren 
in woningtextielgoederen 
in ijzerwaren, behangselpapier 
in overige artikelen (inct. onbekend) 

x 1 000 

11 

8 

16 
10 

50 
49 

9 

18 

27 
18 
63 

5 
6 

10 
10 

11 
9 

7 
7 

26 
19 

9 

9 

15 
6 

25 

9 
5 

11 

23 
18 

87 
71 

18 

29 

46 
25 
96 
5 
8 
9 

20 
16 

14 
21 

5 

7 

25 

41 
10 

33 
11 

7 

85 

77 
37 

5 
7 

96 
24 
6 

22 

21 
6 

28 
6 

9 

132 
6 

139 
54 

8 
9 

10 
12 

157 
41 
11 
7 

5 
5 

26 

52 
14 

8 
6 

42 
11 

23 
14 
87 

127 
86 

5 

10 

23 
5 

32 
25 

159 
28 
11 
9 

11 
11 

15 
12 

5 

8 
8 

22 

47 
25 

9 

12 

16 
7 

53 
7 
7 
5 

11 
6 

12 

32 
22 

135 
6 

226 
125 

7 

19 

37 
11 
57 
37 

253 
47 
19 
15 
22 
18 

19 
26 

7 

10 





)el 14A 
'kzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht, leeft i jd, beroepsgroep, 1992 (\Iervolg) 

--------.,---
Man Vrouw Totaat 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 
-------.---.-

)( 1 000 
-.-------.--~ -

'oepsgroep 

Boswachters 
! Bosarbeiders, griendwerkers e.d. 
, Vissers 
, Oester-, mosselkwekers en jagers n.e.g. 
) Directeuren agrarische bedrijven 
I leidinggevend personeel produktie-afd. 58 40 100 5 61 41 104 
I Mijnarbeiders, groeve-arbeiders a.d. 
~ Delfstoffenbewerkers 
, Olieboorders, gasboorders 
I Smelters (erts, staal, non-ferro) 
! l.Ialsarbeiders 
, Ovenpersoneel voorverwarmingso\lens e_d. 
, Gieters, gietmachinebedieners 
i Vormers, kernmakers 
, Gloeiers, harders, tempereerders 
, Draad- en buizentrekkers 
I Galvaniseurs 
, Overige metaalvervaardigende arbeiders 

Houtbereiders 
Houtzagers e.d. 
Papierpulpmakers 

, Papi ermakers e.d. 5 5 
Brekers, malers, mengers 
Kokers, branders, drogers 
Filtreerders, centrifugisten 

, Distilteerders, inda~rs e.d. 10 
i Aardolieraffinage-arbeiders 

14 11 15 

I Overfge chemische procesarbeiders 5 
I Vezelvoorbewerkers 
! Spinners, spoelers, twijners 
, l.Ieefmachinestellers, breimachinestellers 
, Weyers en verwante functies 
i Breiers 
i Ververs e.a. textielveredelaars 
I Overige textielarbeiders 
) leerplooiers, pelsbereiders e.d. 
I Graanmolenaars, meelfabrieksarbeiders 

Suikerbereiders (ra1f1nage) 
Slachters, slagers e.a. vleesbereiders 9 16 6 10 19 , Voedselconserveerders 

i Zuivelbereiders 6 6 ) Bakkers, chocolade~, suikerwerkmakers 6 10 20 7 11 22 , Brouwers e.a. drankenbereiders 
I OVerige voedingsmiddelenbereiders 7 6 10 



bel 14A 
rkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht. leeftijd. beroepsgroep. 1992 (vervolg) 

----~ .. -.~--------.. --
Man Vrouw Totaal 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 
--.---.--.-

)( 1 000 
---.------------

roepsgroep 

Tabaksbewerkers 
2 Sigarenmakers 
3 Sigarettenmakers 
1 ICleermakers, kostummnaaisters 5 
2 Bontkleermakers en verwante functies 
3 Hoedenmodistes, hoedenmakers 
4 Patroonmakers, aftekenaars, uitsnijders 
5 Confectienaaisters, confectiestiksters 5 11 6 11 
6 Stoffeerders en verwante functies 9 6 13 
9 Overige te)(tielproduktenmakers 
1 Schoenmakers, schoenherstellers 
2 Schoenfabrieksarbeiders 
3 lederwarenmakers 
1 Meubelmakers (geen houtbewerking) 7 12 7 13 
2 Machinale houtbewerkers 5 5 
8 Houtwarenmakers 
9 Aftekenaars, houtwarensamenstellers 
o Steenhouwers, steenzagers, steenslijpers 
1 Smeden 
2 Gereedschapmakers, modelmakers 
3 Bankinstellers 6 14 24 6 14 5 2S 
4 Automaatbedienden 5 S 
5 Metaalpolijsters, gereedschapslijpers 
6 Overige machinale metaalbewerkers 6 10 7 11 
9 Metaalbewerkers n.e.g. 
1 Machinebankwerker-monteurs 5 17 10 31 5 17 10 32 
2 Klokkenmakers, horlogemakers 8 5 9 
3 Automonteurs, motorrijwielherstellers 10 23 8 41 11 23 8 42 
4 Vliegtuigonderhoudsmonteurs 5 5 
5 Machinereparateurs, onderhoudsmonteurs 7 31 16 55 7 32 17 55 
6 Samenstellers van voertuigen 7 11 8 13 
9 Controleurs, testers van machines 5 6 5 7 
1 Elektromonteurs 6 9 6 9 
2 Elektronicamonteurs 5 16 6 27 5 17 7 28 
3 Samenstellers van elektrische apparaten 6 5 6 11 
4 Radio- en TY-reparateurs 
5 Elektriciens 11 26 9 46 12 26 9 46 
6 Telegraaf- en telefoonmonteurs 7 7 
7 lijnwerkers, kabelmonteurs, kabellassers 
9 Controleurs van el.technische produkten 6 7 
o Radio- en TY-zendapparatuurbedieners 
1 Loodgieters, pijpfitters 9 24 11 43 9 24 '1 43 
2 Lassers, branders, snijders e.d. 7 18 7 33 7 19 7 34 



bel 14A 
rkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht, leeft i jd, beroepsgroep, 1992 (vervolg) 

Man Vrouw Totaal 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 

x 1 000 

roepsgroep 

3 Plaatwerkers e.d. 8 14 8 14 
4 Constructiewerkers e.d. 13 5 22 13 5 23 
9 Bankwerkers (specialisatie onbekend) 
o Goud- en ziLversmeden. diamantbewerkers 
1 Glasblazers, glasmakers, glasbewerkers 
2 Aardewerkvormers, steenvormers e.d. 
3 OvenpersoneeL 
4 Glasgraveurs, aardewerkdecorateurs 
9 Glas- en aardewerkarbeiders n.e.g. 
1 Rubber-, plasticproduktenmakers 9 13 10 15 
2 Buitenbandenbouwers, vulcaniseerders 
o Papierwaren- en kartonnagewerkers 5 5 
1 Hand- en machinezetters 13 20 5 16 5 25 
2 Drukkers n.e.g. 5 10 5 11 
3 Stereotypeurs. stypengalvaniseurs 
4 Graveurs, etsers e.d. 
5 Reproduktie-fotografen, retoucheurs 5 6 
6 Boekbinders en verwante functies 5 
7 Fotolaboranten e.d. 
9 Zeefdrukkers, blokdrukkers 
1 Huisschilders, constructieschilders 5 19 9 34 6 20 9 34 
9 Overige schilders e.d. 6 11 7 " 1 Muziekinstrumentenmakers 
2 Mandenvlechters 
3 Betonprodukten-, cementproduktenmakers 
4 Controleurs, keurders van produkten 6 5 9 
9 Overige ambachts- en industrieberoepen 
1 Metselaars e.d. 7 22 9 37 7 22 9 37 
2 Betontimmerlieden, betonijzervlechters 6 11 6 11 
:5 Dakdekkers 5 7 5 7 
4 Till1llerl ieden 14 42 13 70 14 42 13 70 
5 Stukadoors 5 5 
6 lsoleerders 
7 Glazenmakers, glaszetters 
8 Aannemers kleinbedrijf 13 8 23 13 8 23 
9 Gespecialiseerde bouwvakarbelders 16 5 26 16 5 26 
1 Machinisten elektrische centrales e.d. 
9 Overige machinisten en stokers 
1 laders, lossers, magazijnknechts 17 46 19 82 
2 TUigers, takelaars van hijsinstallaties 

10 14 28 27 60 23 110 

:5 Kraan- en hljsmachinisten 6 10 6 10 
4 Grondwerk', wegenbouw-. betonmolenmach. 8 14 8 14 
9 Heftruckdrijvers 15 5 24 15 5 24 



bel 14A 
rkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar gesLacht, leeftijd, beroepsgroep, 1992 (stat) 

---~--.--

Man 

15-24 jeer 25-44 jaer 45-64 jaar totaal 

x 1 000 

roepsgroep 

1 Matrozen e.a. scheepsdekpersoneel n.e.g. 
2 Scheepsmachinekamerpersoneel 
3 Treinbestuurders e.d. 
4 Rangeerders, seinhuiswachters 
5 Chauffeurs en trambestuurders 18 99 50 167 
6 Voerlieden, koetsiers e.d. 
9 Overige transportmiddelenbestuurders 
1 Wegenbouwarbeiders, spoorwegarbeiders 9 5 17 
2 Reinigingserbeiders n.e.g. 6 10 
3 Arbeiders sociale werkplaats 
8 Ambtenaar-arbeiders 
9 Dokwerkers, sjouwers, handlangers n.e.g. 

Beroepsmilitairen 6 22 7 36 
Dienstplichtige militairen 31 42 

Niet waargenomen 41 29 6 75 
Onbekend 13 6 22 

taal 478 2 230 073 3 781 

on: CBS, Enquete beroepsbevolking 

finitie Centrale Commissie voor de Statistiek 1991 

'n punt (.) in de tabel betekent dat gegevens van voldoende nauwkeurigheid ontbreken; 
,t gaat hierbij om cijfers kleiner dan 5000 personen. 

----------------- -----" 

Vrouw Totaal 

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jeer totaal 15-24 jeer 25-44 jaar 45-64 jaar totaal 

6 10 20 104 52 176 

'7 5 17 
6 11 

7 23 7 37 
37 42 

40 41 9 91 81 70 15 167 
5 16 6 27 

449 248 408 2 105 927 3 478 481 5 885 

............ ---~--- --- .- .. ---------~~~-" 



Bijlage 4.2 Berekening van het potentiele marktaandeel 

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat er 2.154.000 vrouwen werkzaam zijn op dit moment. 

Hiervan bevindt zich 1291000 in de leeftijdsldasse 25 tim 44 jaar. 

Vanuit de gegevens die het CBS verstrekt beeft kan een volgende berekening gemaakt worden: 

Opgemerkt moet worden dat er een aantal aannamen zijn gemaakt. enkele zijn te krap en enkele te 

ruim. 

De in aanmerking komende vrouwen voor exclusieve, zakelijke ldeding in grote maten is 

gebaseerd op bet beroep dat men uitvoert (zie tabel 14a, hier zijn de gekozen beroepen gearceerd). 

Het aantal vrouwen die in aanmerking komen is ongeveer 122.000. 

Hiervan draagt ongeveer 40% maat 44 of groter(bron IMK, zie de bijlage 3.4 Branche Berichten), 

d.w.z. 40% van 122.000 is 48800 afgerond 50.000 vrouwen. 

Aangenomen wordt dat 50% van deze vrouwen veel geld wit uitgeven aan kleding, d.w.z. 50% 

van 50.000 is 25.000 vrouwen. 

Hoeveel van de vrouwen kan men in Nederland bereiken? Aangenomen is dat er ongeveer 30% 

van 25.000 zijn, 7500 vrouwen. Het marktaandeel dat men zal hebben is ongeveer 5% . De markt 

is dan ongeveer 375 vrouwen. 

Er is nog geen rekening gebouden met de smaak: van deze afnemers, kwaliteitseisen. bereidheid 

om ver te reizen, hoe vaak men lderen koopt etc. 

Dit is ecbter een zeer groffe scbatting van de potentiele markt. Het enige wat bier uit blijkt is dat 

men zicb goed moet afvragen of de vraag naar dit specifieke produkt groot genoeg is. 

opdracht XXL 
55 
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