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 Eigenzinnig.

Zeeman is 
opmerkelijk 
eenvoudig.

Goede kleding 
en textiel.

Voor de 
laagst 

mogelijke 
prijs.

In 
toegankelijke 

winkels. 

Met een  
prima service.

Met respect  
voor mens 
en milieu.

B
etrokken.             

Zuin
ig

.

Wie we zijn.
Zeeman staat voor kwalitatieve basics en textiel. Altijd 
voor de laagst mogelijke prijs. We geloven dat dingen 
beter worden als je ze eenvoudig maakt. En dat doen 
we voor zo veel mogelijk mensen. We beginnen met 
een slim ontwerp. Daarna gaan we het maken. Van 
goede materialen. En in grote aantallen. Bij fabrieken 
die we goed kennen. Zo weten we zeker dat alles 
verantwoord gemaakt is. Zo eenvoudig kan het zijn.

Zeeman is een keten van textielwinkels met meer 
dan 1.300 winkels in zeven Europese landen en een 
webshop.

@

Het opmerkelijk eenvoudig maken om goede kleding en textiel 
voor de laagst mogelijke prijs te kunnen kopen, waar en hoe 
de klant het wil.

Onze groeistrategie 2015-2023.
Om onze doelstellingen te bereiken hebben we 
een strategie ontwikkeld die uitgaat van drie pijlers: 

1. Prijsleiderschap behouden.
2. Onze doelgroep verbreden.
3. Expansie in Europa.

Waar we voor de lange 
 termijn op sturen.
• Een gezonde financiële basis.
•  Goed en goedkoop zijn ten opzichte van 

onze concurrenten.
•  Marktleiderschap in onze vier kerngroepen: 

  baby- & kinderkleding, beenmode, huishoud- 
textiel, ondergoed & nachtkleding.

•  Zuinig zijn op mensen, middelen, milieu 
en  maatschappij.

Onze ambitie.

+1.303 Textielwinkels

7
Europese landen
België, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland, 
 Oostenrijk en Spanje.

3
Online winkels
Voor Nederland, België  
en Frankrijk.

4
Kerngroepen
Baby- & kinderkleding, 
beenmode, huishoud textiel, 
ondergoed & nachtkleding.

1
Centraal servicekantoor 
en distributiecentrum
Alphen aan den Rijn, Nederland.

sinds
1967

Familiebedrijf
100% aandelen in handen 
van familie Zeeman.

Ons profiel.

Over Zeeman.

2Over Zeeman



Tot groot enthousiasme van 

klanten en winkelteams.
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2021 was een jaar vol uitdagingen. We hadden te maken met winkelsluitingen in Europa, 
een verstoorde goederenstroom, mede door een tekort aan containers, én de schaarste 
van grondstoffen. Na de lockdowns wisten onze klanten ons weer goed te 
vinden. Het resultaat: een duidelijk herstel van onze omzet. Een  bevestiging 
van onze sterke  relevantie.

Aandacht voor onze kerngroepen.
Door de verstoorde goederenstroom moesten we schuiven in de  collecties 
en in de campagnes. Desondanks hebben we weer een aantal kerngroepen onder de 
aandacht kunnen brengen. De basics, het ondergoed en de kinder kleding stonden centraal. 
Met in het najaar TV-commercials in 6 landen. Kijk op zeeman.com/onze-campagnes

Veel 
 waardering 
uit het vak.
Bij de uitreiking van 
de jaarlijkse reclame
prijzen kregen we 
veel waardering van 
onze vakgenoten. 
Ze beloonden Zeeman 
met de Gouden Effie 
voor de Luchtcam
pagne en twee prijzen 
die bedoeld zijn voor 
onze langlopende 
campagne: de presti
gieuze Consistent 
Accent van de Stichting 
Adverteerdersjury 
Nederland. Ook kregen 
we de zelden uitge
reikte Grand Esprix. 

Test nieuwe 
winkelformule.
Er zijn vier winkels geopend in een 
nieuw, fris format dat beter aansluit 
bij ons merk. Onze vier kerngroepen 
komen in die formule extra sterk 
naar voren. Je stapt dus nog 
 makkelijker naar binnen. 

Nieuwe winkels.
We vierden de opening van onze 300ste winkel in Frankrijk. 
En in Spanje zijn we over de 100 winkels heen gegaan. 
Frankrijk kreeg een Zeeman webshop.

2020 2021

Nederland

2020 2021

België

2020 2021

Duitsland

2020   2021

Frankrijk

2020 2021

Luxemburg

2020 2021

Spanje

2020 2021

Oostenrijk

2020 2021

Totaal
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Distributiecentrum opnieuw  ingericht.

In 2021 zijn we gestart met de verbouwing van het 
distributie centrum en het aanleggen van een nieuw 
gemechaniseerd opslag en sorteersysteem. In 2022 
zal het grootste deel van dit project gerealiseerd zijn.

Webshop 
geopend in 
Frankrijk.

Na Nederland en België.

+10,2%
Omzet 816 miljoen. 

2021 Algemeen.

32021 Algemeen

zeeman.com/onze-campagnes


Ons doel. Onze impact.
En de inzet die van Zeeman verwacht wordt om de doelen te bereiken.

Zuinig op de  
maatschappij  
inclusief de optimalisatie 
van arbeids-
omstandigheden  
in de keten.

Doelstellingen

De SDG’s waaraan wij bijdragen.

1 3 6 8 12 13 17

Zie pagina 15 voor uitgebreide informatie.

Zuinig op onze  
medewerkers.

Ziekteverzuim.

6,7%

Zuinig omgaan  
met het milieu.

% gecorrigeerde grote 
verbeterpunten Zeeman 
social audit.

100%

Fabrieken in het Verre 
Oosten en in Turkije waar 
het verschil tussen minimum, 
daadwerkelijk en leefbaar 
loon inzichtelijk is gemaakt.

33%
Bereikt in 2021

% totaal duurzame 
materialen in kleding 
en textiel t.o.v. totale 
consumptie.

39%
Bereikt in 2021

Bereikt in 2021

Bereikt in 2021

Bereikt in 2021

Bereikt in 2021

% steekproeven gedaan 
in de rapportageperiode 
met een goed resultaat.

98%

% duurzaam katoen t.o.v. 
totale katoenconsumptie.

59%

12Voorwoord MVO verankering binnen Zeeman Stakeholderdialoog Materiële thema’s Bijlagen

59%

Steeds transparanter. 
In de tweejaarlijkse Transparantiebenchmark 
behaalde Zeeman in 2021 een score van 69%. 
Daarmee zijn we in de hele lijst gestegen van 
positie 92 in 2019 naar positie 40 in 2021. 
Ook zijn nu de toeleveranciers bekend van 
70% van onze totale katoenconsumptie. 
De herkomst is dus direct te herleiden.

In 2021 is de eerste Fair Wear Brand Performance Check
gehouden. Onze score: een ‘goed’. Mooi vertrekpunt om
toe te werken naar status van ‘leader’.

40

92

resale

MVO, dat noemen we bij Zeeman gewoon ‘zuinig’.
Zuinig met de middelen die we nodig hebben. En zuinig op de mensen die voor ons werken, het milieu en onze maat-
schappij. Want als je overal zuinig op bent, gaan goed én goedkoop prima samen. Ook tijdens de COVID-19 pandemie. 

In ons maatschappelijk jaarverslag staat uitgebreid beschreven welke doelen we hebben behaald.  
Hier de opvallendste punten.

Assortiment steeds 
 duurzamer. 
Aandeel duurzaam katoen in 
onze kleding- en textiel collectie:
59% in 2021 (doel was 50%).
 
Totaalaandeel alle duurzame 
materialen: 39% in 2021 (doel 
was 35%).

Nieuwe aanpak 
rondom leefbaar loon. 
Het wettelijk minimumloon in 
India, Pakistan en Bangladesh 
is voor de mensen daar vaak 
niet genoeg om van te kunnen 
leven. Om dit structureel op 
te lossen moet de industrie 
samen optrekken. In 2022 
zetten we zelf een eerste 
stap: we maken leefbaar loon 

 mogelijk voor ons aandeel in 
de productie bij tenminste één 
leverancier in China, Bangla-
desh, India en Turkije.

Meer grip op milieu- 
vervuiling fabrieken:
Bij 95% van de ververijen/
wasserijen die de leveranciers 
gebruiken was er in 2021 een 
waterzuiveringssysteem.

Pilot tweedehands 
kleding.
We zijn een Resale pilot gestart 
met de verkoop van twee
dehandskleding en kleding
inzameling. In samenwerking 
met  kringlooporganisatie 
Het Goed.

Brand 
Performance 
Check:
Score: goed.

Sustainable retailer  
2021-2022. 
Tijdens de Retailer Of The Year 
verkiezingen zijn we uitge
roepen tot Sustainable retailer 
van het jaar 20212022. De 
andere twee finalisten waren 
Tony’s Chocolonely en Auping.

2021 Zuinig.

NOG LINK MAKEN

42021 Zuinig



Onze financiële basis is goed, daarom hebben we weer een goed resultaat 
behaald. Ook bleven we investeren in de kwaliteit van onze winkels. Wel nam 
de inflatie toe door prijsstijgingen in alle sectoren. Daardoor moesten we onze 
prijzen op onderdelen verhogen. Toch blijven we er alles aan doen om goede en 
verantwoord geproduceerde kleding en textiel te blijven bieden tegen de laagst 
mogelijk prijzen.

Groene financiering. 
Eind 2021 zijn er afspraken gemaakt 
over een nieuwe financiering voor de 
komende vier jaar met een optie voor 
verlenging van twee jaar. Het is een 
groene financiering. Dat wil zeggen 
dat de voorwaarden gekoppeld zijn 
aan onze MVO-doelstellingen. 

Financieel gezond.
De operationele winst is consistent 
goed de afgelopen jaren. We zijn de 
COVID-19 periode financieel goed 
doorgekomen. Hierdoor is onze 
schuldpositie relatief laag en de solva-
biliteit van de onderneming robuust 
hoog. In financiële termen was de 
leverage van de schuld t.o.v. de winst 
lager dan 1 en de solvabiliteit hoger 
dan 50%.

Omzet ook gestegen 
in vergelijking 
met 2019. 2019 2020 2021

Netto omzet  
in miljoenen €

639,1 616,6 678,5

Consumenten omzet  
in miljoenen €

768,6 740,6 816,2

Aantal verkochte artikelen 
in miljoenen

284,0 261,9 278,4

Gemiddeld aantal medewerkers 
in FTE

6.067 6.246 6.479 

2021 Financieel. Investeren in de kwaliteit van onze winkels. 

In 2021 hebben we vooral geïnvesteerd in de uitbreiding van ons winkel-
bestand. Daarnaast werd de kwaliteit van het winkelbestand verbeterd 
door renovaties en door sluitingen van minder goed presterende winkels. 
Eind 2021 waren er in totaal 1.303 Zeeman winkels. Vanaf 2022 zullen 
we onze nieuwe winkelformule stapsgewijs uitrollen.

Investeringen opgeschroefd.

In 2021 hebben we 71% meer geïnvesteerd dan in 2020. Dit is voor een 
deel gedaan om te groeien in met name Spanje en Frankrijk. Daarnaast 
is Zeeman in 2021 gestart met de modernisering van het distributie -
centrum. Dit is noodzakelijk om de groeistrategie ook op lange termijn 
te kunnen ondersteunen.

2019 2020 2021

Nederland 490 winkels + webshop 468 winkels + webshop 459 winkels + webshop

België 270 winkels + webshop 268 winkels + webshop 269 winkels + webshop

Duitsland 155 winkels 149 winkels 141 winkels

Frankrijk 293 winkels 298 winkels 304 winkels + webshop

Luxemburg 12 winkels 12 winkels 12 winkels

Spanje 56 winkels 83 winkels 117 winkels

Oostenrijk 2 winkels 1 winkel 1 winkel

Totaal 1.278 winkels 1.279 winkels 1.303 winkels

1.303

52021 Financieel



Veel projecten en ontwikkelingen waar we in 2021 
aan werkten, lopen door in 2022. Zoals het verder 
verduurzamen van ons  assortiment. En de nieuwe 
winkelformule, die we eind 2022 gaan uitrollen. 
Wat zijn daarnaast onze doelen in 2022?

Betaalbaar blijven, 
ondanks de inflatie.
Als de prijzen hoger zijn, dan 
hebben mensen minder te 
besteden. Basistextiel zou 
bereikbaar en betaalbaar moeten 
zijn voor iedereen. En dan vooral 
voor mensen met een kleine 
portemonnee. Want ondergoed, 
rompers, T-shirts en sokken, 
die heeft iedereen nodig. 

We voelen ons er verantwoor-
delijk voor hieraan bij te dragen. 
Dat kan alleen als onze bedrijfs-
voering gezond is. De uit  daging 
is groot. Maar we zullen er 
alles aan doen om goede en 
verantwoord gemaakte basics 
voor de laagst mogelijke prijs te 
blijven aanbieden.

 Vooruitblik.

Sterke omzetgroei 
> 900 mln. consumentenomzet.

Extra investeringen 
in Supply Chain en ICT.

Doorontwikkelen 
organisatie.

Strategie en business model 
opnieuw bekijken en bijsturen.

Vervolgstappen om Leefbaar Loon 
mogelijk te maken en Zeeman uit te laten 
groeien tot een circulair bedrijf.

1

2 3

4
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