
C&A isnietbangvoorV&D-scenario
We zijn niet aan het
saneren, bezweert
directeur Estourgie.
C&A investeert juist
in vernieuwing

Richard Smit
Amsterdam

C&Agaat zekerniet het faillieteV&Dach-
terna.Demodeketen start inNederland
een vernieuwing,waarbij—opnieuw—
dewinkels opde schopgaan.Niemand
hoeft zich zorgen temaken, is debood-
schap vandirecteurMarcEstourgie van
C&ANederland.

De verkoper vangoedkopekleding,
dieniet bekendstaat omzijn openheid,
werd verrast doordeophef die ontstond
nadathet concernhadaangekondigd
vier slechtdraaiendewinkels te sluiten.
Estourgie: ‘Als jewinkels sluit zonder te
investeren, zoudat zorgwekkend zijn.
Maarweblijven investeren inwinkels en
er gaat geenbaan verloren.Het is geen
tussentijdse sanering.’

Datde sluiting vanvierwinkels groot
nieuwswas,heeft alles temakenmethet
slechteklimaat vooroude retailketens.
V&Dging failliet, Blokkerheefthetmoei-
lijk endus zullendewinkelsluitingenwel
eenvoorbodezijn vandeondergangvan
C&A,wasdegedachte vanvelen.Estour-
gie erkentdatookzijnbedrijf de turbu-
lentieheeft gevoeld. ‘Wehebbenerook
last vangehad,maarwezijnnogsteeds
degrootste inaantal verkochteproduc-
ten.Eenopdeelf verkochtekledingstuk-
ken inNederlandkomtvanC&A.’

Hetmarktaandeel is volgenshemop
peil gebleven, zonderdaarbij cijfers te
geven. AlsC&Asindshet uitbreken van
de economische crisis in 2008 volgens
hetmarktgemiddeldeheeft gepresteerd,
betekent dat eendaling inomzet van
zo’n15%. In2007 rapporteerdeC&A
Nederlandeenomzet van€485mln.
De laatste keer dat de groepals geheel
cijfers publiceerdewas in 2012, toende
omzet groeidenaar € 6,8mrd.

Het vanoorsprongNederlandsebe-
drijf, datmeerdan1500winkels heeft in
21Europese landenendrie daarbuiten,
laat zich al een tijdnietmeer in zijnhuis-
houdboekje kijken.Het geeft zelfs geen
omzetcijfers vrij, dushet is gissenhoe
goedof slecht hetmethet bedrijf gaat.
Estourgiewil alleenkwijt dat deomzet-
daling vanhet bedrijf in 2016 is gestopt.

Maar er zijn ookontwikkelingendie
eropwijzendathet bedrijf alle zeilen
bijmoet zetten.Het bedrijf besloot zich
vorig jaar uit Turkije terug te trekken.
Later inhet jaar trokkenNederlandse
C&A-medewerkers aandebel omeen
‘fatsoenlijke loonverhoging’ te vragen.
Eennieuwe cao is afgesloten,maar vak-
bondFNVvindt die temager en tekende
niet. Begindit jaar gingen23winkels in
Spanjedicht, enopdehoofdkantoren
inhetBelgischeVilvoorde enhetDuitse

Düsseldorf zijn ruim tweehonderdba-
nengeschrapt.

In een zeldzaam interviewbevestigde
Europese topmanPhilippeBrennink-
meijer eind vorig jaar aanwat iedereen
vermoedde:C&Akamptmet omzetda-
lingeneneen te lagewinstgevendheid.
Omdie trend te keren trekt de topman
dekomende vier jaar €1mrduit omhet
bedrijf te vernieuwen.Nogdit jaarmoet
eenderde vandeEuropese vestigingen
zijn aangepakt,watmoet leiden tot ro-
buuste groei.

Daarbij helpt het datC&Aeen familie-
bedrijf is, zegt Estourgie.Demodeketen
heeft 68 aandeelhouders: allemaal fa-
milie en allemaalmanagers inhet be-
drijf. Zulke eigenarenkijken volgensde
C&A-directeur verder danhet volgende
kwartaal. Zehoeven zich volgenshem
ookniet inde schulden te steken voorde
aangekondigde ingrepen. ‘Datmiljard
komtuit de kasstroomendat is een te-
ken vandekracht vandit bedrijf.’

De vernieuwingheeft veelweg vanher-
stelplannendie anderewinkelbedrijven,
zoals hetBlokker-concern, hebbenaan-
gekondigd. VoorNederland zijn er geen
nieuweplannen voorwinkelsluitingen,
zegt Estourgie, al zullen er ooknietmeer
winkels komendandehuidige 131.Wel

Marc Estourgie, directeur C&ANederland: ‘Bezoeker blijft 25% langer in nieuwewinkel.’ FOTO: PETERBOERVOORHETFD

C&A trekt komende vier
jaar €1mrd uit om bedrijf te
vernieuwen. Dit jaarmoet
een derde van Europese
winkels zijn aangepakt

Transformaties

De C&A-winkel, die Ne-
derland ooit de petti-
coat enminirok bracht,
gaat regelmatig op de

schop. Vorig jaar zijn nog zes-
tig winkels opgefrist, maar de
laatste echte ombouw stamt uit
2011. Toen kwamen er nieuwe
‘werelden’ voor verschillende
klantgroepen, zodat ze sneller
iets van hun gading vinden.

In de pronkwinkel aan het
Amsterdamse Damrak zijn zelf-
ontwikkeldemerken als Canda
en Yessica wat naar de achter-
grond verdwenen. Uitzondering
is jongerenmerk Clockhouse, dat
een felverlichte winkel binnen de
winkel heeft. Dewerelden voor
verschillende doelgroepen zijn
nog iets duidelijker geworden en
er staanmeer paspoppenmet
kledingcombinaties.

De nieuwste vernieuwing
levert een donkerder winkel
met het spotlicht op de produc-
ten, zegt C&A-directeur Marc
Estourgie. Klantenmoeten nog
sneller naar assortiment van
hun stijl worden geleid en er zijn
plekken waar klanten ‘hun eigen
batterij en die van hun telefoon
kunnen opladen’.

is er eennieuwvierjarenplanmetbelang-
rijke investeringen indewinkels,meer
geld voormarketing, een versneldebe-
wegingnaarmeerdere verkoopkanalen
en verbetering vanproducten.

De eersteNederlandse vestigingmet
eennieuwwinkelconcept, dat is uitge-
test in achtwinkels inBelgië enDuits-
land, opent in september inArnhemde
deuren. ‘De resultaten vandienieuwe
winkels zijn zeer veelbelovend’, zegt
Estourgie. ‘Bezoekers blijven25% langer
indewinkel en er is sprake vaneen inte-
ressante omzetplus.’Dekomendeander-
half jaar zullen inNederlandnog zeker
vijf vernieuwdewinkels opengaanendat
kunnenernogmeerworden.

De internetverkoop vanC&AviaWeh-
kamp.nl ende eigenwebshop, nugoed
voor 8%vandeomzet,moet dekomende
drie jaar verdrievoudigen. Estourgie
denkt dat bedrijvenmetmeerdere ver-
koopkanalenbetere slagingskansen
hebbendanwinkels die alleenonline
kleding verkopen, zoals Zalando.Wel
moethet koopproces inC&A’swebwin-
kelworden verbeterd, net als inde ande-
rewinkels.

Demodewinkelketen verhoogt verder
de investeringen inmarketing. C&Awas
afgelopen jarennietmet reclameop
televisie te zien, enpromootte zijnwaar
meer op folders. Nederland is sinds af-
gelopennajaar het eerste landwaar de
nadrukweer verschuift naar reclame-
filmpjes op tv en internet. ‘Daar zijnwe
erg tevredenover’, zegt Estourgie. ‘We
zienmeer nieuwebezoekers in dewin-
kel.’
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