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interview

‘E-BUSINESS IS ONZE SNELST GROEIENDE BUSINESS UNIT’

‘E-business is een 
heel ander 
denkconcept’
Terwijl veel winkels vechten om te overleven, blijft hema nieuwe winkels openen. De oer-Hollandse formule is zelfs hard 

op weg om een wereldmerk te worden, als het aan hema ligt. Internationalisering, digitalisering en e-business zijn daarbij 

de speerpunten. René Wallenburg, adjunct hoofd Financiën & Administratie, merkt de gevolgen voor zijn afdeling:  

‘De geld-goederenstroom verandert en dus ook de administratieve organisatie. Met name e-business is een heel ander 

denkconcept.’

I
edereen kent hema: de winkels met het eenvoudige rood-

witte logo zijn een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld 

in menig stad en dorp. De een hoort misschien gelijk de stem 

van de commercials in zijn hoofd (‘écht hema’), de ander 

loopt het water in de mond bij de gedachte aan een sappige rook-

worst of de bekende tompoucen. Hema is wellicht de belichaming 

van het Nederlandse gezegde ‘doe maar gewoon, dan doe je gek 

genoeg’, want haar filosofie is om gewone dingen voor dagelijks 

gebruik te verkopen van goede kwaliteit tegen een betaalbare 

prijs. Geen fratsen, maar het mag wel mooi zijn. De stijl van hema 

kenmerkt zich dan ook als nuchter, gebruiksvriendelijk, eigentijds 

en fris. Het idee voor de hema werd geboren als reactie op de cri-

sis van de jaren dertig. De twee handelsgeesten Arthur Isaac en 

Leo Meyer wilden een winkel openen speciaal voor mensen met 

een kleine beurs. Degelijke, eenvoudige artikelen tegen een vrien-

delijke prijs. Alfred Goudsmit, bestuurder van De Bijenkorf, was 

enthousiast over het idee en zo werd de hema (Hollandsche Een-

heidsprijzen Maatschappij Amsterdam) een feit. In 1926 opende 

de eerste hema haar deuren in de Amsterdamse Kalverstraat. Al 

gauw wisten niet alleen de minder bedeelden de winkel te vinden, 

maar ook de gegoede burgers. Uiteraard stuurden zij wel hun be-

dienden. Tegenwoordig geldt nog steeds dat de hema een breed 

publiek bedient en allang niet meer alleen in Nederland, zowel in 

haar winkels als ook steeds meer op internet. 

DOOR BIANCA MINKMAN

Witte en blauwe boorden
René Wallenburg (51) heeft sinds zijn aantreden in 1999 de ont-

wikkelingen binnen hema meegemaakt. ‘Ik heb veel facetten van 

het bedrijf leren kennen: distributiecentrum, bakkerijen en tot 

slot het hoofdkantoor. Bij het distributiecentrum was ik hoofd Ad-

ministratie & Control. Mijn voorkeur gaat uit naar een werkomge-

ving in de productie of logistiek, omdat je daar met zowel “de wit-

te als de blauwe boorden” te maken krijgt. Voordat ik hier kwam, 

heb ik ook in de logistieke sector gewerkt: bij het internationale 

verpakkingsbedrijf Van Leer. We produceerden verpakkingen 

voor ijsjes, maar ook vaten voor olie en chemicaliën. Na mijn stu-

die heao-be ben ik daar in 1986 begonnen en ben er in dertien 

jaar tijd gepromoveerd van assistent hoofd Boekhouding tot con-

troller. Ik had het daar prima naar mijn zin, totdat het bedrijf werd 

samengevoegd met een bedrijf uit Wales. Ik mocht blijven, maar 

zou dan wel naar Wales moeten. Uiteindelijk koos ik ervoor om in 

Nederland te blijven en heb toen een jaar als zelfstandig interim- 

financial gewerkt. Dat was leuk en leerzaam maar ik voelde mij als 

externe toch altijd een beetje een buitenstaander. Ik werk graag in 

een vast team. Dus toen ik aan de slag kon bij het distributiecen-

trum van hema, weer een logistieke omgeving en bovendien bij 

een bedrijf dat mij aansprak, besloot ik weer in loondienst te 

gaan. Na drie jaar kreeg ik de kans een intern management- 

development-traject te volgen en werd ik hoofd Administratie & 
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René Wallenburg, adjunct hoofd Financiën & Administratie HEMA: ‘Ik 

haal steeds meer voldoening uit het begeleiden van mijn team.’

Control bij de hema Bakkerijen. Veel hectiek en dynamiek, waarin 

het echt een uitdaging was om processen te optimaliseren, ver-

eenvoudigen en te borgen. Eind 2003 werd ik gevraagd om de ad-

ministratie op het hoofdkantoor te optimaliseren. Ton, een colle-

ga, was benaderd om samen met mij de kar te trekken, waarbij hij 

eindverantwoordelijk zou worden voor control. Ik twijfelde even, 

omdat het hoofdkantoor mij saai leek, ik was bang om de dyna-

miek van de logistiek te gaan missen. Maar de samenwerking met 

Ton zag ik wel zitten en het beviel me goed bij hema, dus ik be-

sloot ervoor te gaan. Wat mij hier aanspreekt, is de mentaliteit: 

oplossingsgericht, flexibel, denken in kansen en je mag meeden-

ken. Ik ben blij dat ik destijds de stap heb genomen. Nu geef ik lei-

ding aan 45 mensen, verdeeld over de inkoopadministratie, ver-

koopadministratie, loonadministratie (buitenlandse verloningen 

zijn uitbesteed), buitenlandadministratie (België, Luxemburg, 

Duitsland en Frankrijk) en consolidatie & betalingen. Hoewel het 

hier minder hectisch is, is het zeker wel dynamisch, maar op een 

ander vlak. De uitdaging is hier om aandacht te blijven vragen 

voor de financieel-administratieve gevolgen van vernieuwingen. 

De belangrijkste ontwikkelingen waar ik nu als adjunct hoofd  

Financiën & Administratie mee te maken krijg, is dat ons bedrijf 

zich ontwikkelt naar een internationale organisatie met een sterk 

groeiend e-business bedrijfsonderdeel en steeds verdergaande 

digitalisering en automatisering.’

Online-vouchers
Om de eigen identiteit en stijl van bijzondere eenvoud te bewa-

ken, ontwikkelde hema lang alle producten zelf. Daarmee hield 

het bedrijf het hele proces van ontwerp, inkoop en distributie in 

eigen hand. Totdat e-business zijn intrede deed. ‘Niet alleen ons 

eigen assortiment is online te koop, maar ook typische online-

producten, zoals vouchers voor dierenparken, pretparken, musea, 

theaters en de ns, e-tickets voor dagjes uit en beltegoed. Daar 

komt geen eigen ontwerp aan te pas. Ook de geld-goederen-

stroom is anders: je hebt geen voorraden, en inkoop en verkoop 

vinden op het moment van transactie plaats. De kassabon van de 

winkel of het e-ticket dat je via de mail ontvangt, bevat een unieke 

code die je online kunt activeren. Een bedrijf dat gespecialiseerd 

is in de verwerking van die codes regelt de communicatie met de 

aanbieders van de vouchers en e-tickets. Inmiddels zijn er diverse 

bureaus die tussen deze partijen en de detailhandel bemiddelen. 

Ook kregen we te maken met de telecomsector, een hele andere 

wereld waarin specifieke fiscale regels gelden. Dat moeten we nu 

allemaal bijhouden. Zo is per 1 juli dit jaar de btw op beltegoed 

veranderd. Je hebt single purpose-kaarten die bruikbaar zijn voor 

bellen en sms’en. Die vouchers waren altijd btw-vrij, nu moet 

btw worden berekend over de volledige waarde van de voucher. 

Daarnaast zijn er multi-purpose-kaarten - de meest verkochte - 

waarmee je ook toegang hebt tot aanvullende content, zoals het 

weerbericht en verkeersinformatie. Over deze vouchers moeten 

we nu btw afdragen over de marge, maar die verschilt per tele-

comprovider, dus dat levert meer administratieve lasten op.’

‘Snellere’ e-business
Daarnaast kent de webshop aparte online-aanbiedingen, produc-

ten die alleen online worden verkocht of producten die slechts tij-

delijk verkrijgbaar zijn. Zowel de omloopsnelheid als de verande-
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ringen in het online-assortiment zijn veel hoger. ‘Je moet flexibel 

zijn om snel te kunnen reageren. Alleen zijn die veranderingen 

niet altijd zo snel door te voeren in de administratieve systemen. 

En automatisering heeft pas zin bij een bepaald volume. Om toch 

mee te kunnen gaan met de wensen van verkoop en marketing, 

administreren wij met name voor online een redelijk deel nog 

handmatig. Dat legt veel beslag op mijn mensen en daarvan zijn 

andere afdelingen zich niet altijd even bewust. Ik zie het als mijn 

taak om mijn collega’s ervan bewust te maken dat tot een bepaal-

de omzet en omvang min of meer handmatig werk met het oog op 

flexibiliteit mogelijk is, maar dat het vanaf een bepaald niveau 

toch nodig is de automatisering hierop aan te passen en dat een 

investering hierin noodzakelijk is. Want het is mijn verantwoorde-

lijkheid dat de administratie betrouwbaar en actueel blijft en te-

gelijkertijd moet het werkbaar blijven voor mijn mensen. Mijn in-

tentie is zeker niet om e-business af te remmen, want ik ben ervan 

overtuigd dat dit steeds belangrijker wordt voor ons bedrijf. Ster-

ker nog, het is de snelst groeiende business-unit! In de blauwdruk 

van het productplan anticipeer ik op de administratieve gevolgen 

door tijdig de consequenties aan te geven.’

Apart kanaal
De webshop is niet slechts een verlengstuk van de fysieke winkels, 

legt René uit. ‘Nee, het is echt een apart kanaal, maar uiteraard 

vullen de winkels en de webshop elkaar wel goed aan. Klanten 

kunnen online producten reserveren en die gratis thuis laten be-

zorgen of ze kunnen ze ophalen in de winkel. Er is altijd wel een 

hema in de buurt, vooral nu er steeds meer kleinere hema’s wor-

den geopend in wijkcentra of aan de rand van de stad. We hebben 

nu, inclusief de buitenlandse vestigingen, circa 650 winkels. Voor-

al in Frankrijk groeien we hard. In het trendy Parijs vinden de 

meeste nuchter, maar kleurrijk gestylde Hollandse producten gre-

tig aftrek, hoewel de mode daar natuurlijk anders is. Je kunt een 

Nederlands assortiment niet één-op-één kopiëren. Toch zijn juist 

de oer-Hollandse producten, zoals drop, vaak een succes bij ex-

pats en pensionado’s, maar ook in België slaat het aan. Veel men-

sen, vooral jongeren, zijn gewend online te kopen en zien de win-

kel als etalage en afhaalpunt. Shoppen moet fun, maar zeker ook 

functioneel zijn. Deze klanten houden de loop in de winkels en 

nemen vaak ook nog iets extra’s mee naar huis. Een groot voor-

deel van internet is dat het niet stopt bij de grenzen. Het heeft de 

internationalisering van hema zeker gestimuleerd. In België en 

Frankrijk kunnen mensen hun online-bestellingen ook in de  

winkels afhalen, in Duitsland, Spanje, Italië en de rest van Europa 

kan dat (nog) niet en worden de producten thuis gestuurd. Admi-

nistratief levert de juridische entiteit hema.nl aan hema.be of 

hema.fr en voor de overige landen aan hema Internationaal.’ 

Andere betalingsvormen en SEPA
Door het webwinkelen krijgt hema ook steeds meer te maken met 

andere betalingsvormen, zoals PayPal en iDeal. ‘Dat laatste is ty-

pisch Nederlands. We zijn voor deze diensten zelfs teruggegaan 

naar de abn-bank om dit in Nederland te kunnen blijven facilite-

ren. Wij bankieren bij rbs (Royal Bank of Schotland) en zij beslo-

ten iDeal en pinnen niet meer te faciliteren, maar dat is in Neder-

land niet werkbaar. Ook het ophalen van contant geld bij de 

buitenlandse winkels deden zij niet meer, waardoor we toch ook 

weer met lokale banken in Frankrijk en Duitsland moesten gaan 

werken. Het idee dat door de invoering van sepa op 1 februari 

2014 je in principe nog maar één bank nodig hebt om je financiële 

zaken in Europa te regelen, is nog lang geen feit. Je wordt in de 

praktijk beperkt door de “snelheid” van de banksector zelf. In 

2011 zijn wij al aan de slag gegaan met iban en sepa en wij heb-

ben administratief alles op orde. Maar wij liepen er tegenaan dat 

de banken er zelf nog niet klaar voor waren. Door de financiële 

crisis werken reorganisaties in de bancaire sector vertragend en 

zelfs binnen banken, zoals de coöperatieve Rabobank, zijn er ver-

schillen. Sepa is goed voor de standaardisatie en ik denk dat het 

op termijn wel kosten bespaart, maar dan moet de financiële sec-

tor eerst zelf helemaal op orde zijn.’

De invoering van sepa heeft ook tot gevolg dat alle B2B-incasso-

contracten moeten worden aangepast. ‘Dan hebben we het over 

onze leveranciers en onze franchisenemers. Ongeveer de helft 

van de Nederlandse hema-winkels valt onder franchise, toch al 

gauw zo’n 250. Overigens was hema in 1958 het allereerste bedrijf 

in Nederland dat met een franchiseformule ging werken. 

Alle inkomende facturen worden gescand en komen dan in sap in 

de automatische workflow. We zijn ermee bezig om leveranciers 

een pdf-factuur te laten sturen, zodat we het scannen kunnen 

overslaan. Maar nog niet alle leveranciers zijn in staat om hun 

software een pdf-factuur te laten produceren die aan onze voor-

waarden voldoet. Want om door sap herkend te worden, moet de 

informatie wel op een bepaalde manier worden weergegeven. 

Overigens hebben we met grotere leveranciers en leveranciers 

van grotere non-food al de afspraak dat zij mutatiebestanden aan-

leveren in plaats van aparte facturen. Die bestanden kunnen we 

dan zo inlezen in sap. Voor het deel van de loonadministratie heb-

ben we al een horizontaal-toezicht-convenant, voor andere deel-

processen zijn we er nog mee bezig. De uitgaande facturenstroom 

moet nog verder worden geoptimaliseerd, ook daar zijn we nu 

druk mee. Automatisch afletteren kan al wel, maar automatisch 

betalingsherinneringen sturen bijvoorbeeld nog niet. Het is be-

langrijk dat al deze administratieve processen zo soepel mogelijk 

verlopen, want dan heb je daar bij het maken van rapportages 

weer profijt van. We rapporteren aan het management bijvoor-

beeld de omzet per winkel, per land en per business unit, het aan-

tal winkelbezoekers per dag, de omzet per productgroep, de con-

versiesnelheid en dergelijke. Hema valt onder Lion Capital, een 

beursgenoteerde private-equity-firma. Daarom rapporteren wij 

op basis van ifrs en moet de maandafsluiting binnen drie dagen 

zijn afgerond. Alle rapportages en kengetallen moeten dan bij 

Lion Capital liggen en dat lukt, omdat we een strakke adminis-

tratieve organisatie hebben.’ 

Kansen geven
‘Behalve goede software en duidelijke procedures zijn uiteraard 

ook mijn mensen daarbij van groot belang’, vervolgt Wallenburg. 

‘Ik merk dat ik zelf steeds meer voldoening haal uit het begeleiden 

van mijn team. Het is belangrijk je personeel kansen te geven om 

zich te ontwikkelen. Daar werd ik nota bene door mijn eigen 

mensen op gewezen, omdat ik bij nieuwe vacatures altijd voor 

een frisse blik van buiten ging. “Zo krijgen wij nooit een kans”,  

kreeg ik te horen. En ja, ze hadden natuurlijk gelijk! Ik ga daar nu 

anders mee om. Persoonlijk vind ik het belangrijk oog te hebben 

voor je medemens. Naast mijn werk geef ik vorm aan dit streven 

binnen de kerk waar ik mij samen met mijn vrouw voor inzet. 

Toegevoegde waarde leveren aan de gemeenschap en dit boven-

dien met mijn vrouw te kunnen delen, geeft mij veel voldoening 

en het helpt mij te relativeren. Maar ook in mijn werk haal ik vol-

doening uit het stimuleren van mijn mensen om te groeien. Het 

mooiste is als ik ze kan helpen beter te worden dan ik en bovenal 

uit te stijgen boven zichzelf.’ 


