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HEMA: Bijzondere eenvoud
HEMA (afkorting van Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Am-
sterdam) is in 1926 opgericht door Arthur Isaac en Leo Meyer.
Het doel van deze mannen was het neerzetten van een winkelketen die 
(ook) toegankelijk was voor mensen met een kleinere beurs; artikelen 
worden dan ook door HEMA zelf ontworpen. HEMA beschrijft zichzelf 
en haar producten met de woorden “Bijzondere eenvoud”.

HEMA gaat bijzonder klantgericht te werk; nieuwe producten worden 
vaak uitgebreid getest voor ze in de winkel komen te liggen. Ook kan 
de klant een artikel als het niet bevalt terug brengen en krijgt hij het 
geld terug. Medewerkers worden beschreven als trots, klantgericht en 
betrokken.
HEMA ziet het als een uitdaging klantgericht te zijn; zoals zij zeggen: 
“Elke klant is anders. Iedereen heeft z’n eigen smaak, z’n eigen ge-
woonten (...). De grootste uitdaging is daar als geen ander op in te 
spelen, zonder de essentie van HEMA uit het oog te verliezen.” Deze 
klantgerichtheid is terug te zien in de verschillen tussen HEMA- 
vestigingen in Nederland en andere landen: in Frankrijk hebben mensen 
andere modevoorkeuren, dus de kleding die daar verkocht wordt is 
anders dan de kleding die in Nederlandse winkels te vinden is. In België 
wordt geen rookworst verkocht, maar de tompoucen zijn wel aanwezig. 

Ook online is HEMA te vinden; er kunnen zelfs meer producten via 
internet worden besteld dan in de winkel te vinden zijn. Dit geldt voor 
onder andere “zelf gepimpte fietsen” en taarten met een foto, een 
dienst die vaak gebruikt wordt.

HEMA bezit momenteel filialen in de Benelux, Duitsland en Frank-rijk. 
Er is echter een droom waar naar toegewerkt wordt: HEMA als wereld-
merk. Een wereldmerk dat haar originele kenmerken en waarden 
behoudt, maar door middel van een “lokale twist” overal populair is.

Rusland maakt deel uit van de zogenaamde BRIC-
landen, ook wel de Grote Vier genoemd. Samen met 
Brazilië, India en China staat het land aan de top van 
de zich het snelst ontwikkelende landen; vooral op 

economisch gebied groeien zij erg snel.
Hoewel een land met zulke grote ontwikkelingen voor een 
winkelconcern als HEMA grote kansen zou kunnen bieden, 
krijgt de HEMA als het besluit zich in Rusland te vestigen ook 
te maken met de verschillen in cultuur. Aan de hand van het 
model van Hofstede wordt in dit verslag uiteengezet welke 
verschillen dit zouden kunnen zijn, en welke gevolgen deze 
voor de HEMA kunnen hebben.

De HEMA in 
Rusland



хема: een HEMA filiaal in Rusland
Een goed lopend HEMA-filiaal in Rusland vereist verschillende dingen. 
Ten eerste is toestemming van de Russische overheid nodig - iets wat 
niet makkelijk te verkrijgen is. Rusland scoort hoog op het onderdeel 
onzekerheidsvermijding in het model van Hofstede (fig. 1, UAI): er zijn 
veel regels in het land en hiervan afwijkend gedrag of concepten worden 
slechts in kleine mate getolereerd (fig. 2). In de bedrijvenwereld gaat 
men formeel met elkaar om; dit wordt gezien als een vorm van 
respect. Dit zou van invloed kunnen zijn op de manier waarop bij HEMA 
met klanten om wordt gegaan: medewerkers zullen betrokken zijn, maar 

op een afstandelijke manier. 
Ook de verhouding tussen de 
werkgever en zijn werknemers 
zal formeel zijn; ook hier 
scoort Rusland naar het model 
van Hofstede erg hoog (fig. 1, 
PDI). Er zal minder ruimte zijn 

voor eigen inbreng en feedback op producten dan in Nederland het 
geval is.  
Wanneer toestemming van de overheid verkregen is, zal ook goed 
moeten worden gekeken naar de plaatsing van filialen. Tweederde van 
de niet-Russische bedrijven plaatsen hun filialen in de hoofdstad: Mos-
kou. Dit houdt voor een Nederlands bedrijf in dat er geïnvesteerd zal 
moeten worden in logistiek; iets waar Haaije van der Brug, inmiddels een 
jaar werkzaam voor de Shell in Rusland, over zegt: “De Russische maffia 
heeft een grote invloed op de Russische import en logistiek. De kosten 
van import en opslagplaatsen rijzen vaak de pan uit, omdat de maffia 
van de beheerders hiervan een bepaald bedrag eist en deze dus, willen 
zij zelf rond willen komen, de prijzen extra moeten verhogen.” Dit kan 
van invloed zijn op de productprijzen in Rusland, omdat een filiaal daar 
wel winstgevend moet zijn. Deze winstgevendheid kan, zoals ik later zal 
uitleggen, een probleem vormen in combinatie met de HEMA-formule.

Russische klanten
De Russische bevolking is bijzonder afhankelijk van inkomsten en sta-
tussymbolen. Zij zijn ruwweg in te delen in twee categorieën: mensen 
met veel en mensen met weinig macht. Ook dit verschil komt weer naar 
voren in het model van Hofstede (fig. 1, PDI). Het is ook dit verschil wat 
een probleem kan gaan vormen voor de winstgevendheid in combinatie 
met de HEMA- formule. 
HEMA beschrijft zichzelf zoals eerder aangegeven met de woorden 
“bijzondere eenvoud”, en heeft als oorspronkelijke doelgroep de mensen 
met een laag inkomen. Deze groep wordt in Rusland gevormd door een 
groot deel van de bevolking, dat rond moet komen van minder dan 997 
roebel (ongeveer 25 euro) per maand en hulp van vrienden, familie en 
dingen als eigen groentetuinen. Voor een kleinere groep Russen kan uit-
gegaan worden van het minimumloon, wat betekent dat zij in een maand 
4330 roebel (ongeveer 107 euro) te besteden hebben.
In beide gevallen betekenen deze getallen dat HEMA, wanneer het zich 
wil richten op mensen met een laag inkomen, haar prijzen drastisch zal 
moeten verlagen. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de kans op 
winstgevendheid in Rusland, wanneer de logistiek in de berekening 
wordt meegenomen, kleiner wordt.

Fig. 1: Een vergelijking tussen Rusland en Nederland naar het model van 
Hofstede

Fig. 2: Internationaal concern McDonalds 
heeft zijn naam moeten aanpassen aan 
het Russische schrift



Ook op het gebied van voedsel en drinken kunnen er dingen gewijzigd 
worden in het productaanbod. Waar HEMA in Nederland een groot 
wijnaanbod biedt, is in Rusland de meest gedronken drank wodka - en 
behoort wijn tot de duurdere dranken die alleen door de rijkere Russen 
wordt gedronken. Ook op dit punt moet dus weer gekeken worden naar 
de bevolkingsgroep die als primaire doelgroep dient.
In Rusland bevinden zich veel café’s en restaurants, en het land kent een 
gevarieerde keuken. Hoewel veel Nederlandse gerechten Russen niet 
vreemd zijn, zijn er ook verschillen: zo is onder andere naast het diner 
ook de lunch een warme maaltijd. Bij de meeste maaltijden wordt brood 
genuttigd, en de meest gedronken drank is thee. Gewoonten als deze 
kunnen voor wijzigingen in het restaurantconcept van HEMA zorgen.
Een van de gewoonten van Russen waar HEMA haar productaanbod op 
kan aanpassen is het bezitten van een zogeheten “banja”, een badhuis. 
Russen hechten zeer veel waarde aan hun hygiëne, en een uitgebreide 
collectie badproducten zal dan ook zeker gewaardeerd worden. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van gewoonten die het productaan-
bod van HEMA zouden kunnen wijzigen, maar wanneer gekeken wordt 
naar bijvoorbeeld feestdagen die Rusland heeft kunnen er zeker andere 
producten aan toe gevoegd worden - zoals de Nederlandse HEMA rond 
Sinterklaas speciale producten aanbiedt.
Wanneer er goed wordt gekeken naar gewoonten, gebruiken en de 
leefomgeving is het zeker mogelijk een “lokale twist” te ontwikkelen, 
en de uitdaging ligt vervolgens in het ontwerpen van de producten: ver-
trouwd en gewild door Russen, maar wel Echt Hema. 
 

HEMA zal, wanneer het voor een filiaal in Rusland kiest, dus goed na 
moeten denken over wat zij de “lokale twist” noemen; zij zullen of hun 
prijzen drastisch moeten verlagen, of voor een andere primaire 
doelgroep - de mensen met een hoger inkomen - moeten kiezen.
Russen zijn erg gesteld op hun zekerheid, en staan in het begin vaak 
wantrouwend tegenover een nieuw merk. Dit betekent dat er goed zal 
moeten worden nagedacht over de manier van reclame maken voor 
HEMA. Een goede manier om Russen vertrouwd te maken met een merk, 
of op zijn minst iets van hun wantrouwen weg te nemen, is het gebruiken 
van een bekend (Russisch) persoon als gezicht van HEMA. 
Omdat Russen erg gesteld zijn op hun familie en vrienden (terug te zien 
in fig. 1, IDV) kunnen ook slogans aangepast worden zodat zij zich meer 
richten op de groep in plaats van het individu. 
Om de Russische klant te bereiken wordt door bedrijven het meest uit-
gegeven aan televisiecommercials; op de tweede plaats staat drukwerk, 
gevolgd door buitenreclame (bushaltes en dergelijke) op de derde plaats.
Welke van deze drie marketingstrategieën het meest toepasselijk is is 
afhankelijk van de doelgroep die HEMA kiest; mensen met een laag inko-
men zullen niet allemaal beschikken over een televisie, terwijl zij met 
folders en posters wel makkelijk te bereiken zijn.    

Producten van хема
Voor een goed uitgevoerde “lokale 
twist” moet goed gekeken worden 
naar niet alleen de leefwijze en gebrui-
ken, maar ook de leefomgeving van de 
Russische bevolking. Zo is de gemid-
delde temperatuur in Rusland een stuk 
lager dan de Nederlandse; deze 
varieert van -4 graden Celsius in de-
cember tot 20 graden Celsius in juli. Dit 
betekent dat de kledinglijn van HEMA 
minder zomerse kleding zal hoeven 
bevatten, en er langer winterkleding in 
de winkels te vinden zal zijn.

Fig. 3: Winterkleding bij HEMA



- Wikipedia
- Hema.nl
- Geert-hofstede.com
- Haaije van der Brug, inmiddels een jaar voor Shell werkzaam
   in Rusland
- Trans-sputnik ( http://bit.ly/RyGyR )
- Agentschap nl ( http://bit.ly/UtT3Gw )
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