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Europese man dol op shoppen 
Nederlandse man is fashion victim met zwak voor basics 

Zalando neemt in een publieksonderzoek het aankoopgedrag van mannen uit zeven 

Europese landen onder de loep. De resultaten zijn opvallend: mannen houden van 

shoppen, doen spontane aankopen en zijn dol op complimentjes over hun outfit. 

Ook de Nederlandse man besteedt veel tijd en geld aan mode.       

Zalando ondervroeg 3.500 mannen tussen de 18 en 49 jaar uit Nederland, Duitsland, Zwitserland, 

Frankrijk, België, Finland en Noorwegen over de thema’s mode en shopping*. De uitkomst: 

mannen zijn dol op shoppen. Vooral de Nederlanders, Fransen en Duitsers geven aan dat ze 

kleding en schoenen shoppen leuk vinden. Belgen en Noren zijn wat minder enthousiast als het op 

winkelen aankomt. Meer dan 50% van de ondervraagde Nederlandse mannen geeft bovendien 

aan dat ze niet alleen functioneel shoppen maar ook vaak spontane aankopen doen. Maar liefst 

51% van de ondervraagde Nederlandse mannen is daarnaast overtuigd van hun goede smaak en 

gevoel voor stijl. Ook wordt er flink wat geld uitgegeven aan kleding, de Nederlandse man geeft 

gemiddeld €108,- per maand uit, wat op de Zwitserse mannen na het hoogste bedrag is.   

Verschil moet er zijn 

Als het op mode aan komt blijken de Finnen en Noren echte einzelgänger: zij bepalen zelf wat ze 

leuk vinden staan. De ondervraagde mannen uit andere landen zien hun partner als belangrijkste 

bron van fashion-advies. De meerderheid van de ondervraagde mannen, maar vooral de Zwitserse 

heren, verheugen zich over outfit-complimenten door vrouwen. Daarnaast verschilt de kleding -

etiquette van land tot land. Waar de meeste Europese mannen zich voor een eerste date of een 

bezoekje aan de schoonouders flink opdoffen, gaan de Nederlanders en Noren liever voor een 

verzorgde, casual look.  

Simpel met stijl 

Over één ding zijn alle mannen het eens: kwalitatieve kleding en het vasthouden aan je eigen stijl 

zijn het belangrijkst. Hippe merken, de laatste trends of uitgesproken items spelen een minder 

grote rol. De Europese man gaat juist liever voor goede basics: meer dan 50% van alle mannen 

kiest de spijkerbroek als favoriete kledingitem. Accessoires als zijden sjaals, sieraden, de ‘man 

bag’ en hoedjes zijn niet echt favoriet onder de mannen, de mannenrok en mannen make-up zijn 

zelfs totale no-go’s.  
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De meeste interessante uitkomsten van dit onderzoek zijn op deze pagina gevisualiseerd: 

http://www.zalando.nl/shopgedrag-van-mannen/ 

*Deze online studie werd in samenwerking met Consumer Panel Respondi AG uitgevoerd in april 2013.  

 

Over Zalando  

Zalando.nl is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het omvangrijke assorti-

ment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde designerlabels – in totaal werkt 

Zalando samen met meer dan 1.500 merken. Naast schoenen en kleding horen ook exclusieve accessoires, woonpro-

ducten en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf unieke diensten aan zoals: gratis 

verzending en retournering, een gratis service hotline en een 100 dagen retourrecht op al haar producten. Met een eigen 

nieuwsbriefmailing, Facebook- en Twitter-accounts houdt de online shop haar klanten voortdurend op de hoogte van het 

laatste fashionnieuws. Zalando werd in 2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht en vestigde het hoofdkan-

toor in Berlijn. Na het grote succes in Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar andere Europese landen: Zalando’s 

diensten werden het eerst in Oostenrijk aangeboden (2009), nadien in Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, 

Groot-Brittannië en Zwitserland al snel volgden in 2011. In 2012 heeft Zalando ook haar intrede gedaan in Zweden, 

Spanje, Denemarken, Polen, Noorwegen, België en Finland.   
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