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VERSLAG VAN DE INSPIRATIETOUR IN NEDERLAND MET MODE UNIE

Nederlandse familiezaken 
onder de loep: 

wat is hun geheim?

EIND APRIL GIDSTE MODE UNIE EEN GROEP 

MODEONDERNEMERS DOORHEEN NEDERLAND OM VERFRISSENDE 

FAMILIEZAKEN VAN DICHTBIJ TE AANSCHOUWEN.  

WIJ WAREN ERBIJ EN NEMEN NU OOK JULLIE MEE OP 

UITSTAP BIJ ONZE NOORDERBUREN. WE BESCHRIJVEN DE 

INTERESSANTSTE CONCEPTEN EN TONEN AAN HOE DE 

ONDERNEMERSFAMILIES VIA BIJZONDERE SERVICE, EEN 

PERSOONLIJKE AANPAK EN EEN FRISSE KIJK STEEDS WEER 

HUN WINKEL DOEN 'BOOMEN'. EEN KIJKJE ACHTER DE 

SCHERMEN BIJ BASTIAANSEN MODESTAD, VAN TILBURG 

MODE & SPORT EN PIET ZOOMERS. 

Interieurgewijs
Bastiaansens Modestad is duidelijk thuis in 

de nieuwste interieurtrends. Wanneer we 

binnenwandelen in hun zaak, overspoelen 

de vrolijke pasteltinten ons, keurig per merk 

georganiseerd aan de rekken. Iets dieper 

in de winkel duikt een gezellige eet- en 

drinkhoek op. “Hiermee willen we de 

shoppingtijd van onze klanten verlengen”, 

geeft Geert Bastiaansen aan. “Om de klanten 

te overtuigen om in onze winkel te eten, moet 

het hier lekkerder zijn dan in een doorsnee 

eet- en drinkhoek. Dat lukt ons ook behoorlijk”, 

lacht de zaakvoerder. Aan de hoge muren 

rondom de eethoek hangen verschillende 

soorten planten, een opvallende maar 

evenwichtige toepassing van de botanische 

trend. Elke vier jaar doen Geert en zijn vrouw 

Henneke verbouwingen in de winkel. 

Wanneer we bij de tweede halte toekomen 

en Van Tilburg Mode & Sport binnengaan, 

belanden we op het zogenaamde ‘erf’: 

dit lijkt het centrum te vormen van de 

volledige zaak en tevens een echte 

belevingsconcentratie. Er worden bollen 

ijs geschept aan een mobiel ijskraam aan 

de entree en er is een lunchhoek voorzien 

voor de langdurigere ‘shoppers’. Tijdens 

het wachten kun je snuisteren tussen de 

accessoires, juwelen en interieurspullen op 

het erf, terwijl de mobiele paskamers vlak 

naast je druk worden bezocht. Het erf vormt 

bovendien het vertrekpunt naar andere delen 

van de winkel: je kan er naar het aparte 

interieurgedeelte lopen of van hieruit naar de 

kledingafdeling en de volgende verdiepingen 

gaan. Hier en daar herinnert een quote op de 

muur ons eraan dat het interieur zeer bewust 

is vormgegeven. Een flitsbezoekje aan de 

net geopende outlet ‘Van Tilburg Lingerie’ 

past gelukkig nog net in de planning, waarbij 

vooral de zithoek met velours groenblauwe 

zeteltjes bij de paskamers opvalt.

Ook bij Piet Zoomers laat men regelmatig een 

frisse wind in de winkel waaien: “We hebben 

een platform voor ondernemers vooraan in 

onze winkel. Daar is iedere week iets nieuws 

te bewonderen, van vintage lampen tot 

muziek. Ondernemers vinden dit een mooi 

platform, juist omdat er zoveel te doen is 

in onze winkel”, geeft Bas Zoomers, zoon 

van oprichter en naamgever Piet Zoomers, 

aan. De winkel speelt op deze manier in op 

een echte belevingservaring, maar ook in 

hun vaste aanbod zijn boeken, lifestyle- en 

interieurproducten terug te vinden. Wat 

daarnaast opvalt, is dat mannen en vrouwen 

vlak naast elkaar langs de winkelrekken 

kunnen struinen en niet naar een aparte 

verdieping hoeven te gaan. “Merken en 

stijlen, bijvoorbeeld formal wear, zijn voor 

zowel dames als heren in dezelfde ruimte 

geplaatst. Zo kunnen ze samen browsen in 

plaats van naar een andere verdieping te 

moeten gaan”, zegt Bas Zoomers. Centraal in 

het pand bevindt zich het catwalk-podium, 

waarop elk weekend in het seizoen een 

catwalk wordt gelopen. “We proberen altijd 

iéts te doen, maar met zo weinig mogelijk 

kosten”, aldus Bas Zoomers. De winkel heeft 

een tweede vestiging in Wilp, waar er ook 

een Fashion Café is voor de klanten.

Van Tilburg
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Communicatie naar de 
consument
Wanneer er een vraag uit de groep komt 

over hoe Bastiaansen Modestad omgaat 

met de soldengekte, antwoordt Geert 

Bastiaansen: “We communiceren álles. 

Tijdens de soldenperiode, bij ons in mei en 

november, geven we aan dat een item 

bijvoorbeeld binnen drie weken zoveel 

minder zal kosten. We maken deze periodes 

zeer duidelijk aan ons cliënteel en elke 

dinsdag veranderen we dan onze prijs. Op 

deze manier is er maar zes à zeven weken 

per jaar onrust. Zijn partner Henneke voegt 

daaraan toe: “We willen hiermee open en 

eerlijk zijn naar de consument en hen het 

gevoel geven dat ze niets hoéven te kopen. 

Zo wordt hun drempel verlaagd en dat 

vinden we belangrijk.”

Service
Zeer opvallend aan het verhaal 

van Bastiaansen Modestad is de 

uitgebreide service die ze hun klanten 

bieden. Henneke Bastiaansen: “We 

sturen bruidsboeketten op als onze 

trouwe klanten gaan trouwen en in de 

vakantieperiode krijgen onze 50 beste 

klanten een koffer toegestuurd en 

wensen we ze een fijne reis. Regelmatig 

doen we ook avondevents rond een 

bepaald merk, waarbij de beste klanten 

van dat merk worden uitgenodigd.” 

Daarnaast doen de zaakvoerders zelf de 

fotografie voor hun zaak en betrekken 

daarbij ook hun klanten. Zo modelleren 

zeven klanten (gekozen na een 

modellen-oproep) voor de lentefolder, in 

outfits die passen bij hun persoonlijke idee 

van de lente. 

Service op maat
“De kleding van meneer Janssens is 

klaar”, luidt het bij Van Tilburg. Paul 

Van Tilburg, kleinzoon van de oprichter 

en derde generatie in de winkel, leidt 

ons naar het atelier op de bovenste 

verdieping, waar de kleding gratis op 

maat van de klant wordt gemaakt 

door 70 werkneemsters. Van Tilburg 

staat daarnaast bekend om hun unieke 

Vermaakmobiel, het ‘atelier op wieltjes’ 

waarmee ze op verplaatsing kleding 

vermaken. Filmpjes daarvan zijn te 

bewonderen op hun website. 

Zit er een gat in een kledingstuk 

dat verkocht werd bij de familie 

Bastiaansen, dan wordt dit zonder 

pardon terugbetaald. “Wij vergoeden 

letterlijk alles, ook als je bij wijze van 

spreken zelf een gat in je broek brandt. 

Op lange termijn hebben we daarvan 

gelukkig niet veel verlies”, aldus Geert.

Opleidingen
“Wij spelen in op een grootschalig aanbod 

met kleinschalige service”, geeft Paul Van 

Tilburg aan. Bij Van Tilburg is er dan ook een 

extern én intern opleidingsbureau waar het 

personeel een gastvrijheidstraining krijgt 

van de floormanagers en waar ook een 

training tot personal shopper mogelijk is. 

Een personal shopper ervaring is overigens 

ook bij de twee andere zaken mogelijk.

 'Centraal in het pand bevindt zich het 
 catwalk-podium, waarop elk weekend in 
 het seizoen een catwalk wordt gelopen. 
 We proberen altijd iéts te doen, maar met 
 zo weinig mogelijk kosten.' 
— Bas Zoomers

Piet Zoomers

Bastiaansen
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ENKELE FEITJES OVER DE 3 FAMILIEZAKEN

Bastiaansen Modestad
- Locatie: Bavel

- Oppervlakte: 2250 m² (5 verdiepingen en 8 afdelingen)

- Merkenaanbod: 180 merken, waaronder Scotch & Soda,  

Levete, Essentiel, Wolford, enz.

Van Tilburg Mode
- Locatie: Nistelrode (tussen Den Bosch, Eindhoven en Almere).  

Ook in Ravenstein en Schijndel.

- Oppervlakte: 20.000 m², waarvan 17.000 m² verkoopvloer.  

Het is de grootste modewinkel van Nederland, met aparte  

panden voor Van Tilburg Sport, Van Tilburg Kids en sinds kort  

ook de outlet Van Tilburg Lingerie.

- 510 medewerkers, waarvan 350 op de verkoopvloer en  

160 achter de schermen.

- Merkenaanbod: 830 A-merken uit het midden-hoog segment  

met onder meer Esprit, Ten Cate, Sloggi en Essenza Home.

- 600 parkeerplaatsen en 3 parkeerbegeleiders met walkie talkie  

voor tijdens drukte.

Piet Zoomers
- Locatie: Den Bosch (sinds 2012) en Wilp (sinds de jaren '70)

- Oppervlakte: Citystore Den Bosch omvat 3000 m²,  

ModeMall in Wilp is 5000 m² (inclusief Fashion Café,  

280 gratis parkeerplaatsen en 6 laadpalen).

- Merkenaanbod: 150 dames- en herenmerken, waaronder 

Havaianas, La Strada, Calvin Klein, Hugo Boss, Scotch & soda, enz. 

Daarnaast ook een afdeling met lifestyleartikelen en boeken.

De gebruikte kanalen
Hoe zit het dan met het online gedeelte? Geert Bastiaansen 

lacht: “Wij hebben geen webshop. In mijn opleiding 

leerden ze me altijd dat het doel van ondernemers toch is 

om winst te maken?” Wel hebben ze een keurige website, 

waarop geüpdatete informatie in een mooi jasje steekt. En 

ze gaan verder dan enkel de basisgegevens: ‘Henneke’s 

blog’ en de vlogs (videoblogs) maken het zeer aanlokkelijk 

voor consumenten om daadwerkelijk de fysieke winkel te 

bezoeken. Wat Van Tilburg betreft wordt er 360° op marketing 

ingespeeld, waarbij de fysieke winkel ook dienst doet als 

magazijn voor de webshop. Ook Piet Zoomers heeft een 

webshop en sluit zich aan bij het omnichannel gebeuren, 

waarbij alle mogelijke kanalen worden ingezet.

Duurzaamheid en aandacht  
voor milieu
Duurzaamheid is een werkpunt waar elke zelfstandige 

vandaag mee te maken krijgt. Maar hoe gaan deze 

familiewinkels daarmee om? Geert Bastiaansen: “Wij zien 

grote veranderingen komen op vlak van duurzaamheid. We 

zitten in een tijdperk van betekeniseconomie, waarbij we 

aan de toekomst moeten denken.” In hun gamma zitten 

dan ook enkele duurzame merken en de meubels in hun 

drink- en eethoek komen grotendeels van tweedehands 

winkels. Ook van Tilburg geeft aan de afgelopen jaren 

geïnvesteerd te hebben in energiezuinige-oplossingen, 

zoals zonnepanelen en LED verlichting. Bij Piet Zoomers, 

tot slot, zijn er in de vestiging in Wilp zes gratis e-laadpalen 

(voorzien van zonnepanelen) voor auto’s van het cliënteel 

geplaatst, waaronder twee voor Tesla Destination Charging. 

Ook voor e-bikes zijn er een tweetal oplaadpunten.

Bastiaansen Van Tilburg Lingerie Piet Zoomers


