
Amsterdam, 25 november 2019

SISSY-BOY OPENT EERSTE NIEUWE WINKEL ONDER DE VLAG VAN DE TERMEER GROEP

Het oude bankgebouw aan de Verwerstraat te den Bosch deed al dienst als een Sissy-Boy retail-
locatie, maar heropent a.s. donderdag 28 november in een nieuw en verbeterd jasje.  De winkel 
is de eerste die de deuren opent na de overname door familiebedrijf De Termeer Groep en dat 
ga je zien en proeven. Sissy-Boy wil haar klanten verrassen met producten en service. De gehele 
collectie is terug te vinden - Mode, Homeland en Kids. Daarnaast maakt de Sissy-Boy Daily een 
come-back; koffie drinken, flexwerken of een fles wijn kopen voor thuis, het kan allemaal.
Sissy-Boy lanceert met de opening van Den Bosch ook haar eigen wijn. Neem vooral ook een
kijkje in de kelder, waar de grote kluis van weleer bewonderd kan worden.

VRAAG & ANTWOORD

1. De Termeer groep heeft Sissy-Boy overgenomen, kun je wat meer vertellen over deze groep?
De Termeer Groep is een familiebedrijf in hart en nieren. De oorsprong ligt bij het merk Sacha, 
dat zijn oorsprong vindt in het Brabantse Tilburg, waar Bart Termeer een kleinschalige
schoenenfabriek in maatschoenen begon in 1909. De vierde generatie Termeer (Ward Termeer) 
staat nu aan het roer. Hiermee is de continuïteit van het familiebedrijf gewaarborgd dat
inmiddels bestaat uit de mooie merken: Sacha, Manfield en Sissy-Boy. Een bijzonder feit is dat 
de merken ooit onderdeel waren van een familiebedrijf en dit door de overnames in
respectievelijk 2016 en 2019 weer zijn.

2. Waarom is de keuze op Sissy-Boy gevallen?
Sissy-Boy heeft een grote toegevoegde waarde in de winkelstraat. Sissy-Boy is een merk met 
Nederlandse roots en een mondiale levenshouding. Al meer dan vijfendertig jaar staat het voor 
inspiratie en brengt het haar klanten een breed scala aan producten. De afgelopen jaren hebben 
voor Sissy-Boy in het teken gestaan van groei naar 43 winkels in de Benelux. Door een krachtig 
mode- en lifestylemerk als Sissy-Boy toe te voegen aan het reeds bestaande merkportfolio, ver-
sterkt de Termeer Groep zijn positie in het Nederlandse retail landschap. 

3. Wat is er veranderd in de bedrijfsstructuur na de overname?
Alle staffuncties zoals marketing, HR en sales,  zijn overgegaan naar de bestaande structuur van 
de Termeer Groep, en hebben hun standplaats in Tilburg. De afdelingen design en inkoop,
specifiek voor Sissy-Boy, hebben een field-office in Amsterdam. 

4. Gaan er elementen van het Sissy-Boy concept veranderen?
Alle elementen van het merk zijn bijzonder sterk en blijven in de kern onveranderd. Wel zullen er 
dingen worden toegevoegd en aangescherpt. Zo zal horeca een grotere rol spelen, de Sissy-Boy 
Daily maakt een come-back, als eerste in de nieuwe winkel in Den Bosch. En een kleine  primeur: 
Sissy-Boy zal met de opening van Den Bosch ook een eigen wijn op de markt brengen.



 
5. Wat is het eerste grote project waar jullie je tanden in hebben gezet en waarom?
- Logistiek in eigen beheer hebben is één van de belangrijkste speerpunten voor Sissy-Boy. 
Daarom werken we aan een nieuw magazijn in Tilburg, dé basis voor een goed functionerende 
webshop. Klanten verwachten een pakketje binnen een dag in huis en een klantvriendelijk
retoursysteem. Na de opening van het nieuwe magazijn volgend jaar, zal ook de webshop volledig 
worden vernieuwd. (verwacht Q2 2020)
- Kerst en Sissy-Boy zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor je boom, cadeaus, tafel of 
outfit is Sissy-Boy de place to be. Dat onderstrepen we dit jaar extra met Sissy-Boy’s Maison de 
Noël. Het West-Indisch huis in Amsterdam wordt omgetoverd tot de ultieme kerstbeleving. Van 
workshops boom decorereren tot warme glühwein op het binnenplein:  alle ingrediënten zijn er 
voor een onvergetelijke kerst. 
- Zoals eerder benoemd opent 28 november de eerste nieuwe Sissy-Boy winkel onder de vlag van 
de Termeer Groep haar deuren in Den Bosch in een prachtig oud bankgebouw, waar de originele 
kluis nog te zien is. De gehele collectie, inclusief een geheel nieuwe Sissy-Boy Daily, is daar terug 
te vinden. Deze winkel laat zien wat onze visie op shoppen is: klantbeleving en de klant verrassen 
met je producten en service.

6. Wat zijn de toekomstplannen van Sissy-Boy op het gebied van retail?
- Een webshop lanceren die past bij de winkelbeleving
- Winkels blijven (onder)zoeken in de kernsteden waar beleving centraal staat, daarbij kijkend 
naar de potentie van het gebied 
- Internationale potentie verder onderzoeken
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