
 

 
 

PREMIUM 
Eigenaar Niek Gloudemans van terStal: „In geloof in de combinatie van online verkopen en 

fysieke winkels.” © RIKKERT HARINK 

Almelose modeketen terStal: 
Twents succesverhaal van Niek 
Gloudemans 
ALMELO - Corona stond een feestelijke ingebruikname van het nieuwe 
distributiecentrum van terStal Familiemode in de weg. Maar ondertussen blijft 
de Almelose kledingketen doorgroeien. Er komen elk jaar minimaal 10 nieuwe 
winkels bij. De teller staat nu op 220 vestigingen en 1000 werknemers. 
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Directeur/eigenaar Niek Gloudemans (60 had zich het voorjaar anders voorgesteld. 
In maart zou de tweede distributiehal, met 3500 vierkante meter oppervlakte even 
groot als de bestaande, feestelijk in gebruik worden genomen. 11 miljoen items gaan 
er jaarlijks door de twee hallen op het Bedrijvenpark Twente. In plaats van een 
feestje te geven, moest Gloudemans een kwart van zijn modezaken in verband met 
corona twee weken sluiten. 
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Een miljoen terugbetalen 
En als klap op de vuurpijl moet hij nu de via de NOW-regeling ontvangen 
loonkostencompensatie – 1 miljoen euro netto – terugbetalen. „Want onze omzet in 
maart, april en mei was te hoog om gebruik van de regeling te mogen maken. Dat 
komt doordat wij een seizoensbedrijf zijn. In de periode maart tot en met mei komt bij 
ons het meeste geld binnen, meer dan de 25 procent die door de overheid als 
kwartaalgemiddelde wordt genomen. Heel zuur.” 

Jaar goed begonnen 
Maar Niek Gloudemans wil niet bij de pakken neerzitten. „We zijn het jaar goed 
begonnen. Tot half maart zaten we op een omzetstijging van 10 procent. Daarna 
kwam corona en kregen we een draai om de oren. Maar we zitten in de 
modebranche allemaal in hetzelfde schuitje. Volgens de marktonderzoeken van GFK 
deden we het in mei en juni nog 10 procent beter dan collega’s in de markt en dat 
stemt dan toch wel weer een beetje tevreden.” 

terStal heeft in de loop der jaren een gedaantewisseling onder gaan. De winkelketen 
schoof op van het lage segment naar het midden. „Vroeger ging het alleen om prijs 
en was Zeeman onze grootste concurrent”, zegt Gloudemans. Zeeman en Wibra zijn 
de enige low-budget ketens die het hebben gered. Andere ketens als Hans Textiel en 
Henk ten Hoor legden het loodje. 

Ook productie in Europa 
Niet alle collecties worden meer in landen als China, India en Bangladesh gemaakt, 
maar een kwart komt nu uit Turkse en Italiaanse confectiebedrijven. Gloudemans: 
„We zijn met tussencollecties gaan werken. Als vrouwen plotseling een shirt met gele 
print willen, dan moet het binnen een paar weken in onze winkels hangen. Dat lukt 
niet als het uit het Verre Oosten moet komen.” 



 
Orderpicking voor internetbestellingen in het nieuwe distribuitiecentrum in Almelo. Er 
komen nu jaarlijks circa 200.000 online bestellingen binnen. © RIKKERT HARINK 

Overleg met verhuurders 
Ketens als H&M en Zara, formules die Gloudemans als zijn grootste concurrenten 
ziet, schreven hun huurbazen een briefje dat ze geen huur wilden betalen zolang 
corona duurt en probeerden zo bij de vastgoedeigenaren op z’n minst halvering af te 
dwingen. Alle vastgoedeigenaren van wie terStal huurt, kregen een persoonlijk 
telefoontje. Van Gloudemans zelf, of van een van zijn collega’s. „Ik vind dat je het 
niet kunt maken om de rekening door te schuiven naar de verhuurders. Als je zelf 
reëel bent, zijn verhuurders ook wel voor rede vatbaar. We hebben met bijna 
allemaal een bevredigende oplossing getroffen. Korting op de huursom gekregen, 
opschorting van betaling, of een tijdelijke huurstop op voorwaarde dat we het 
huurcontract zouden verlengen. Het was maatwerk.” 

Gloudemans is geen type dat ‘meteen paniek gaat trappen’, zegt hij. ,,Je kunt wel 
meteen medewerkers gaan ontslaan, maar volgende maand heb je ze weer nodig als 
alles weer normaal is. Wat dan?” 

Financieel stabiel 
Bovendien kan terStal tegen een stootje. Op de balans over 2019 prijkt een eigen 
vermogen van 7,8 miljoen op een balanstotaal van 21,7 miljoen. En het resultaat is al 
jaren naar behoren. Zo bedroeg het bruto bedrijfsresultaat (Ebitda) vorig jaar 3,9 
miljoen euro bij een netto omzet van 73 miljoen euro. 
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200.000 online bestellingen 
Die omzetgroei kwam voor een belangrijk deel uit de webshop. Toenemende online 
verkopen – 200.000 bestellingen per jaar - maakten de bouw van het nieuwe 
distributiecentrum ook noodzakelijk, zegt Gloudemans. „We waren er niet de eerste 
mee, maar met verkopen via online maken we een grote inhaalslag. Vorig jaar kwam 
7 procent van onze omzet uit online verkopen, dit jaar minimaal 10 procent en 
volgend jaar moet het 15 procent zijn.” 

Doorgroeien naar 300 winkels 
Waar H&M en Zara winkels aan het sluiten zijn, wil terStal doorgroeien naar 300 
winkels. Gloudemans: „Nog 80 te gaan dus. We openen jaarlijks gemiddeld 10 
nieuwe. Onze onlineomzet is in vrij korte tijd toch gelijk aan de omzet van circa 20 
winkels. Toen corona uitbrak zijn we met tv-reclame begonnen. Dat heeft onze 
online-omzet een behoorlijke boost gegeven.” 

 
Het nieuwe distributiecentrum is 12 meter hoog, er gaan jaarlijks 11 miljoen 
kledingstukken doorheen. © RIKKERT HARINK 

Als Niek Gloudemans in 1989 als verkoopleider begint bij terStal, zijn er 20 winkels. 
In 2000 neemt hij het bedrijf volledig over. De keten verandert niet qua filosofie, 
waarin lage kosten centraal staan maar kiest wel voor verandering. Online en data 
zijn nu van wezenlijk belang en de groei van het aantal winkels en de upgrading van 
de bestaande winkels de laatste jaren versneld. Gloudemans: ,,Zonder deze 
aanpassingen waren we er niet meer geweest. We werken hier op het hoofdkantoor 
met 65 mensen, onder wie 9 rayonmanagers. Dat is niet veel op een bestand van 
1000 personeelsleden. De lijnen zijn kort. Je kunt wel achter elke boom een manager 
zetten, maar daar wordt het niet beter van.” 
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terStal werkt sinds een aantal jaren met tussencollecties, die in Europa worden 
geproduceerd. © RIKKERT HARINK 
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