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Meer een atelier
dan een winkel
Met een nieuw winkel-concept is Decore!e klaar voor de toekomst. 

De oude winkel in Maassluis draaide al als een "erelier, maar voor het 

nieuwe concept ligt de lat nog hoger. “Als tool voor ons team is dit 

een 10”, zeggen de ondernemers.

Decore#te van de toekomst in Maassluis

Toekomstperspec!ief
De Decore!te in Maassluis bestaat al ruim 
20 jaar. Sinds 3 jaar stapte zoon Kenny in bij 
zijn ondernemende ouders Anya en Erik. “Die 
langere ondernemershorizon ligt zeker aan de 
basis van deze ombouw”, zegt Kenny. “Dit 
nieuwe concept is echt veel beter en 
moderner dan onze oude winkel. Maar als 
mijn ouders nog maar een paar jaar hadden 
willen ondernemen, hadden ze dit niet hoeven 
aangaan.” Vader Erik: “De zaak draaide als een 
!ierelier. Voor de langere termijn hebben we 
echter dit nieuwe concept nodig. We hebben 
er lang en intensief aan meegedacht met 
Decore!te en nu moet het zich bewijzen. Maar 
daar heb ik alle vertrouwen in.”
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Slimme voorkeuzes
Decore!te noemt zich al 15 jaar ‘woonatelier’, maar is het dat in 
het nieuwe concept pas echt. Kenny: “In de oude winkel 
hadden we misschien 1.200 gordijnstalen hangen. Dat aanbod 
was dan zo overweldigend dat klanten daar toch nooit precies 
de juiste in konden vinden. Nu tonen we de 50 meest actuele 
en de beste, komen we sneller ‘in advies’ en hebben we de 
andere 1.150 in de kast – in Decore!tes eigen look and feel –
hangen.”
Hetzelfde geldt voor de raamdecora!ie. In levensgrote 
demo-opstelling zien we een doordachte set van varianten die 
enerzijds goed inspelen op de actuele klantbehoe"te en ander-
zijds op de commerciële strategie van de winkel. De basics en 
de specials zijn opgeborgen in een slim meubel. Hetzelfde 
geldt voor de karpe!ten en de vloeren. Veel show en inspira!ie, 
op een prach!ige manier gepresenteerd.

Van winkel naar atelier
In de ‘oude’ winkel nam een prominente 
balie bijna een kwart van het oppervlak 
in. Het was de kassabalie, een info-punt 
en bood ook werkplekken aan de 
stylisten. Die verschillende func!ies zijn 
nu gesplitst en fysiek uit elkaar 
getrokken. Aan de ene kant kan een klant 
goed terecht voor een kleine klus of om 
lekker even te snu"felen. Aan de andere 
kant kunnen klanten – liefst op afspraak – 
samen met een van de stylisten in alle 
rust een mooi plan uitwerken. Op een 
van drie ruime werkplekken inclusief 
ontwerp-pc’s en grote presenta!ie-
schermen en live moodboards. De 
rou!ing en winkelindeling maken 
sympathiek duidelijk dat je hier als klant 
zeker doorheen mag wandelen, maar dat 
hier op afspraak gewerkt wordt en je 
voor een prak!ische vraag beter aan de 
andere kant van de winkel kunt zijn.

FO R M U L E S
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Winkel als perfect gereedschap
De ondernemers in Maassluis zijn heel 
tevreden met het concept in hun winkel. 
Vader Erik gee"t het een negen. “De 
winkel op zich geef ik een 10. Maar als ik 
heel kri!isch ben, kan het niveau van ons 
team misschien nóg verder omhoog. 
Alleen daardoor geef ik een negen, geen 
!ien. Er komt zo veel kennis en advies 
kijken bij wat wij doen, daar heb je nooit 
genoeg van.” De winkel is voor hem dan 
ook een heel goed gereedschap in het 
totaalconcept van zes mensen in de 
winkel, drie monteurs in de buitendienst 
en een "lexibel netwerk van zes vloeren-
leggers en vijf man voor behang- en 
schilderwerk.

Investering en rendement
Het nieuwe concept is behoorlijk uitgedokterd qua rendement. 
“Op basis van ervaring weten we welke productgroepen welk 
omzet-aandeel en -poten!ieel vertegenwoordigen en waar je marge 
ligt. Daar hebben we keuzes binnen dit concept op gebaseerd. Aan 
de andere kant moet je het één ook laten zien, om het ander te 
verkopen”, zegt Decore!tes formulemanager Angela van Dongen.
“Over de kosten van de ombouw in Maassluis wil ik helemaal niet 
meer praten”, lacht Kenny gekscherend. “We hebben echter niet 
alleen het interieur vervangen, maar ook een bouwkundige 
verbouwing achter de rug met een nieuwe trap, en heel nieuw 
plafond en een nieuw verlich!ingssysteem. En dan doen we straks 
ook de gevel nog. Maar dan zijn we wel voor jaren klaar.” De 
ombouw naar het nieuwe concept kost voor een doorsnee winkel 
ongeveer # 225 per meter, aldus Decore!tes formulemanager 
Angela van Dongen met een slag om de arm.
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Intensief ontwikkeltraject
Het nieuwe Decore!te-concept ontwikkelde de 
organisa!ie samen met een vormgever. Die zei 
meteen: ‘Je wil meer een atelier worden dan een 
winkel? Dat betekent nogal wat he?’. Van Dongen: 
“We hebben hem aangemoedigd zich niet in te 
houden. Zet die s!ip maar aan de horizon, Terug 
kunnen we al!ijd nog.”
Het eerste ontwerp werd voorgelegd aan de 
franchiseraad en al snel staken ze in Maassluis de 
vinger op als pilot-store. Vervolgens is het concept 
intensief met hen doorontwikkeld en zo kwamen 
esthe!iek, commercie en prak!ische overwegingen 
samen. Kenny: “Dat was heel intensief en kos!te 
veel !ijd. Maar als pilot-store heb je veel invloed.” 
In de tussen!ijd werden ondernemers via de 
franchiseraad en regio-vergaderingen ‘mee -
genomen’ en inmiddels meldde zich al blind een 
tweede ondernemer aan en komen diverse colle-
ga’s snel live een kijkje nemen. “We denken met 
een jaar of vijf alle winkels in deze look and feel te 
hebben. Het zal zeker ook aantrekkingskracht 
hebben op nieuwe ondernemers. En aan de andere 
kant zijn er misschien winkels voor wie dit te hoog 
gegrepen is. Daar hebben we bij Euretco alterna-
!ieven concepten voor in huis.” 

Schaalbaar en lokaal "lexibel
De winkel in Maassluis is een van de grotere Decore!tes. Voor deze 
pilot-store is alles uit de kast getrokken. ‘We kunnen al!ijd terug-
schalen’, was het idee bij het ontwerp. Sterker nog, gedurende het 
ontwikkeltraject is meteen alles modulair gemaakt. De lengte van de 
balie, de verstelbaarheid van de plankjes voor de behangboeken tot de 
maten van het vloerenmeubel. Zo lang, én dubbelzijdig met 256 stalen, 
als in Maassluis zul je ze zelden zien. Maar in het ontwerp is meteen 
een enkelzijdige variant opgenomen, en kleinere modules qua lengte.
In de show-plekken kunnen ondernemers persoonlijke en lokale 
accenten ze!ten. “De één wil graag een appelgroene bank presenteren 
ter inspira!ie, de ander toont graag een grijze bank omdat die het beste 
verkoopt”, zegt Van Dongen. “Daar kunnen ondernemers hun eigen 
accenten ze!ten.”

FO R M U L E S
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