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WAT ZIJN DE 
DRIJVERS 

GEWEEST VAN 
150 JAAR SUCCES

Van een winkel in stoffen, garen en band heeft 
het zich ontwikkeld tot een breed gesorteerd 
warenhuis en via diverse fasen van verbreding 
en versmalling tot het Premium Warenhuis dat 
het thans is.

De vraag werpt zich op waarom de Bijenkorf 
erin is geslaagd, ondanks grote veranderingen 
in de welvaart, de demografi e en de wijze van 
winkelen, zich steeds succesvol aan te pas-
sen. Wat waren de drijvers van het succes? Wat 
moet er blijkbaar gedaan zijn en worden in een 
(winkel-)onderneming om op langere termijn 
rendabel te zijn.

Magazijn De Bijenkorf is in de loop van de jaren 
door verschillende fasen gegaan, heeft zich aange-
past aan veranderende marktomstandigheden, is nog 

steeds springlevend en goed rendabel. 
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LEIDERSCHAP

Zij speelden in op de toenmalige trend van gevestig-
de winkels met vaste prijzen. Familieleden vormden 
de bedrijfsleiding tot na de Tweede Wereldoorlog de 
familie geleidelijk op afstand kwam te staan en werd 
opgevolgd door bedrijfsmatig geschoolde managers.

In al die jaren zaten er mensen in de leiding die de ver-
anderingen in de samenleving en in het winkelgedrag 
goed konden lezen, er effectief op konden inspelen. 
Soms met vertraging, zoals in de zeventiger jaren 
toen het bedrijf door achterstallig onderhoud bijna 
ten onder ging, maar uiteindelijk voldoende tijdig om 
te revitaliseren. De oprichters en hun opvolgers waren 
mensen met smaak- en stijlgevoel, met oog en liefde 
voor mooie kwaliteit, voor kunst en architectuur. Zij 
hadden de moed om voor die tijd enorm grote winkels 
te openen op prominente plekken in grote steden, 
ontworpen samen met toparchitecten en vormgevers. 

De leiders omringden zich met goede, onafhankelijke 
adviseurs, die grote inbreng hebben gehad, zodat 
steeds tijdig de bakens werden verzet en nieuwe 
ideeën wortel konden schieten. 

De leiders voorzagen hun organisatie ook met mensen 
waar zij in geloofden. Die eveneens smaak hadden, 
stijlgevoel en inzicht in trends en mode. Die creatief 
waren en ondernemend, zoals zijzelf, en die kwalitei-
ten hadden die het totaal van de warenhuisoperatie 
en de klantbeleving versterkten. Zelfs in logistiek en 
administratie moest je enig gevoel voor smaak en stijl 
hebben om in het bedrijf te kunnen gedijen, om als 
leidinggevende serieus genomen te worden.

Het niveau van medewerkers was hoog, omdat een 
warenhuis een ingewikkelde operatie kent die op alle 
niveaus managers en medewerkers met overzicht 
vergt, ervaring, initiatief en creativiteit vereist, daar 
de verschillende productgroepen elk hun eigen dyna-
miek hebben. Van de leiding vraagt dit enerzijds grote 
inspanningen om alle geledingen van de organisatie 
achter de visie te krijgen en een zodanige structuur 
en werkwijze te creëren dat de executie leidt tot het 
realiseren van die visie. Anderzijds dient de leiding 
voldoende terughoudend te zijn en ruimte te geven 
aan de organisatie om managers en medewerkers 
te laten inspelen op de specifi eke vereisten van de 
productgroepen en van elke individuele klant. Dit alles 
binnen de kaders van strak opbrengsten- en kosten-
management om te voorkomen dat vrijheid ontaardt 
in stuurloosheid en verspilling.

Opeenvolgende directieleden waren daarom vrij-
wel uitsluitend succesvol als ze langjarige ervaring 
meebrachten in warenhuisachtige omgevingen. Met 
uitzondering van de bijzondere personen met heel 
specifi eke achtergrond, die op sleutelmomenten de 
koers konden verleggen, en vervolgens weer vertrok-
ken! Ook daar moet je als bedrijfsleiding de noodzaak 
van inzien en op durven acteren.

Louterend in dit verband was ook de (korte) periode 
dat private equity de aandeelhouder was: het leidde 
tot een sterke verbetering van de (fi nanciële) disci-
pline!

Samengevat: de Bijenkorf heeft door de historie heen 
leiders gehad die het verschil konden maken tussen 
een gewoon en een goed bedrijf.

De oprichters van de Bijenkorf in 1870, 
de families Goudsmit en Isaac, waren Joden met 

een lange traditie als handelaren. 
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Winkelmedewerkers worden in de Bijenkorf geacht 

te begrijpen wat de gewenste uitstraling van de goe-

derenpresentatie moet zijn en daar zelf, binnen hun 

verantwoordelijkheidsgebied, invulling aan te geven. 

Dit heeft tot gevolg dat er veel overleg is en dat ieder-

een zijn eigen inbreng moet kunnen hebben.

Daar komt bij dat dezelfde artikelen op meerdere 

plaatsen, in diverse combinaties, moeten kunnen 

worden aangeboden, zonder dat dit strak in allerlei 

systemen is geregeld. Dit vraagt van winkelmedewer-

kers overzicht, inzicht in stijlen, trends en modeont-

wikkelingen. Er wordt overleg en initiatief verwacht. 

Zeker in een warenhuis als de Bijenkorf dat vanaf het 

prille begin toonaangevend in mode wilde zijn. Er is 

dus vanaf de vroegste tijd sprake geweest van grote 

inbreng van medewerkers in de bedrijfsvoering. Re-

den ook waarom al heel vroeg, kort na de Tweede 

Wereldoorlog en veel eerder dan bij de meeste andere 

winkelbedrijven, formeel overleg (later de Onderne-

mingsraad) tussen directie en medewerkers werd in-

gesteld: immers, er is bij dit type medewerkers niet 

alleen behoefte mee te praten over de eigen afdeling, 

maar ook over het grotere geheel. 

In de inkoop is er altijd een grote gedrevenheid ge-

weest om de nieuwste, de mooiste, de meest modieu-

ze goederen, liefst tegen betaalbare prijzen te kunnen 

aanbieden. Inkopers gingen liever voor ‘nieuw’ dan 

voor ‘handel’, liever voor bijzonder dan voor gewoon. 

Dat maakte de Bijenkorf altijd interessant voor klan-

ten, maar niet altijd commercieel. Eind zeventiger 

jaren, de periode van de Strategische Heroriëntatie, 

was daardoor een forse correctie noodzakelijk. De 

Bijenkorf ‘stierf’ toen bijna in schoonheid.

In de winkel, waar de klant zich vrij kan bewegen en 

oriënteren, en pas in contact komt met een verkoop-

medewerker als zij dat wil, staat de klant centraal. 

Medewerkers hebben de vrijheid middelen in te zetten 

om het de klant naar de zin te maken. Het vaste-klan-

ten-systeem, vroeger middels krediet en thuisbezor-

gen, thans via de vaste-klant-kaart, is zelfs een van 

de pijlers van het huidige succes. Het aandeel van 

online in de omzet is thans groter dan bij de meeste 

andere Nederlandse winkelbedrijven. 

Weliswaar is de klacht van klanten weleens dat me-

dewerkers in de winkel te druk zijn met aanvullen, 

opruimen en overleggen, maar als er contact is dan 

is dit vakkundig, toegewijd en vriendelijk.

Etalages, winkeldecoratie en evenementen blinken 

uit in smaak, stijl en zorg. Ze maken de sfeer warm, 

welkom, levendig, internationaal. De klimpieten, de 

kerstetalages, de landenacties, de Drie Dwaze Dagen 

en nu de luxe merkenshops zijn legendarisch.

In de Bijenkorf wordt veel gebrainstormd: wat is er 

aan de hand in de markt, wat speelt er in de mode, 

hoe gaan we hier mee om? Ieder heeft, zowel vanuit 

zijn functie als zijn achtergrond, inbreng in het debat. 

Daarbij is de sfeer informeel en, als eerder genoemd, 

weinig hiërarchisch. Mensen noemen elkaar bij de 

voornaam, van hoog tot laag, tutoyeren. Medewer-

kers vinden managers gelijken die ingehuurd zijn om 

knopen door te hakken. Leidinggeven betekent niet 

bevelen maar overtuigen. Gevolg is dat de organisatie 

op nieuwe medewerkers nogal chaotisch overkomt, 

totdat ze weten ‘hoe de hazen lopen’! Gevolg is ook 

dat teams er gezamenlijk de schouders onder zetten 

om van de plannen een succes te maken. Ze zijn zelf-

sturend. Met als gevolg dat er veel onderling wordt 

opvangen, dat er veel inzet is, dat als een verandering 

eenmaal is geaccepteerd er snel geschakeld wordt. 

Men wacht niet af, maar lost het op.

Tenslotte leiden de joodse wortels tot een groot rela-

tiveringsvermogen en veel gevoel voor humor. Maar 

ook tot een gebrek aan afrekenen op underperfor-

mance, dat alleen is op te lossen met gedecideerde 

leiders die in staat zijn in te grijpen als het nodig is.

Deze cultuur maakt dat er groot aanpassingsvermo-

gen is aan veranderende marktomstandigheden, en 

veel inzet om crises te bezweren.

BEDRIJFS
CULTUUR

Supermarkten worden gekenmerkt door strakke schapinde-
lingen, modespeciaalzaken door periodiek voorgeschreven 

winkelindelingen, warenhuizen door presentatieregels binnen 
de kaders van de voor het product en/of het merk vastgeleg-

de ruimte: van hiërarchisch via georganiseerd naar ‘vrij’. 
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BUSINESS MODEL

Experience

Product

Price

Service

Acces

Customer

Systems

Logistics Suppliers

Speed

Scope

Span

Scale

(most important)
Active fastness in 

innovations
Chain 
control

Complete customer 
satisfaction

Product and service 
availability

In de 150 jaar van zijn bestaan is het bedrijf in staat 
geweest steeds tijdig, soms bijna te laat, in te spelen 
op de wensen van de moderne consument. Daarbij 
is de focus voortdurend op die consument geweest. 
De omvang van de operatie, de scale, is steeds (net) 
voldoende geweest om op een rendabele manier de 
consumentenwensen te kunnen vervullen. 

De relatie met de leveranciers werd gekoesterd, waar-
bij de macht van het merk De Bijenkorf en de locaties 
effectief werden ingezet. 

De organisatie, de informatietechnologie en de lo-
gistieke operatie zijn voortdurend aangepast aan de 
strategie, zoals uit bovenstaand schema’s blijken.

De Bijenkorf heeft zich in zijn marktbenadering, zijn 
operatie en zijn organisatie diverse malen opnieuw 
uitgevonden, om zo steeds zijn klanten goed te kun-
nen bedienen én rendabel te blijven. Van stoffen-, ga-
ren- en bandwinkel op de Nieuwendijk in Amsterdam, 
naar het grote warenhuis met een divers assortiment 

in kleding, wonen en delicatessen op de Dam, en later 
ook naar Den Haag en Rotterdam. Vervolgens de uit-
breidingen naar nog meer steden, de focus op “good 
looking en good living” en uiteindelijk de ontwikkeling 
naar de premiumship store met topmerken en luxe 
uitstraling die thans zo succesvol is. 

Eerste warenhuis 
1914

Start IT 
systemen sinds 

1968

Speciaal 
warenhuis: Good 

looking Good 
Living 1976/84

Meer upscale 
merken en 

e-commerce 
2000

Premiumship 
met 1000 

merken en 700 
events p.j.

22/80 afdelingen
one stop 
shopping

DDD1984 
Loyalty systeem 

1986

Landenacties 
e-commerce

Ecommerce 
sluiting 5 winkels 

in 2014/16

30.000 M2 VVO 
3 winkels

M2 VVO intern + 
Eindhoven winkel

Meer M2 VVO + 
Utrecht 1987

Omnichannel 
expansie met 
mode winkels 

2001/2003

Social media 
2010 

Remoddeling 
winkels 2013

Sterk in eigen 
producties

groeiend aantal 
merken

Landen- en 
andere 

promoties

Insource / 
outsource / 
concessions

Chainpower total 
retail 

Speed

Scope

Scale

Span

1870 - 1945 1946 - 1970 1971 - 1987 1988 - 2006 2007 - Heden

22 januari 1983 de Bijenkorf moet blijven dag
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De kracht van de Bijenkorf

ONDERSCHEIDEND
VERMOGEN

Het warenhuis onderscheidde zich met een breder 
assortiment van de luxe modehuizen als Hirsch en de 
Bonneterie, anderzijds met zijn luxe aanbod van de 
warenhuizen die meer op de populaire smaak waren 
gericht als Vroom & Dreesmann, Gerzon, Kreymborg 
en later (de eigen dochter) HEMA.

De keuze voor de bovenkant van de markt heeft in 
de loop der tijd voldoende bewegingsvrijheid opge-
leverd: in goede tijden waren de verkopen aan een 
klant die wat meer te besteden had lucratief. In tijden 
van economische tegenwind was er de ruimte om met 
goedkopere producten, merken of eigen merken, toch 
brede klantengroepen te blijven bedienen.

Ook de breedte van de assortimenten bood flexibili-
teit: van stoffen naar kleding en mode- accessoires. 
De Bijenkorf was vele jaren sterk in huishoud en wo-
nen. Ooit had zij een leidende positie in boeken, met 
schrijversmarkten en signeersessies. Nu is er een 
hoog aspiratieniveau met wereldberoemde merken, 
interessant voor vaste klanten en toeristen. De kracht 
van het merk De Bijenkorf is en blijft groot en biedt 
mogelijkheden voor blijvend succes in de toekomst, 
mits het proces van voortdurende innovatie kan wor-
den voortgezet.

Vanaf de vestiging van de Bijenkorf als warenhuis op 
de Dam in Amsterdam in 1914 heeft de leiding geko-
zen voor de ‘bovenkant’ van de consumentenmarkt.

Access • Experience • Service • Intimacy • Prijs
Product • Total Retail • Merk innovaties
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LOCATIE

Gedurende de 150 jaar van haar bestaan is er een 
grote standvastigheid geweest in de kernwaarden 
van de Bijenkorf: focus op klantbehoeften, op stijl 
en goede smaak, vernieuwing en creativiteit, op be-
leving en service.

De vestiging in de grootste steden in iconische ge-
bouwen op toplocaties heeft vanaf het begin bijge-
dragen aan de kracht van het merk. Jarenlang echter 
was de beperkte inkoopkracht, met 3 later 5 winkels, 
een handicap, die in de zeventiger jaren, door de op-
komst van de ketenspeciaalzaken, had kunnen leiden 
tot de ondergang. De uitbreiding in de tachtiger jaren 
naar andere grotere winkelsteden was een logische. 
De terugtrekking hieruit in de jaren tien echter ook, 
doordat deze middelgrote steden onder invloed van 

het veranderend koopgedrag hun ‘winkelen’-functie 
geleidelijk aan verloren. Inmiddels is het internetplat-
form een zeer belangrijk verkoopkanaal geworden, 
naast de luxe vestigingen in de centra van de grootste 
Nederlandse steden. Het warenhuis de Bijenkorf com-
bineert nog steeds de breedte van het assortiment, de 
grote keuze aan luxe merken met beleving en service, 
en nu door middel van de online mogelijkheden ook 
nog gemakkelijke toegang tot de winkel.

CONSISTENTIE
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DRIJVERS VAN 
HET SUCCES

• Mission, Merk, Values

• Altijd een sterke strategie 
en positionering

• Sterk top management

• Sucesvolle International consultants/
strategische partners

• Familiekracht eerste 100 jaar 
en opnieuw vanaf 2010

• Medewerkers Empowerment

• Operationel Excellence

SAMENVATTING

“Door alle tijden verbindt De Bijenkorf u met 
de productie der wereld” luidt het motto op 
de grote klok die jarenlang de lichthal van het 
Amsterdamse warenhuis tooide.

Letterlijk is dit wellicht niet helemaal meer waar, 
maar in overdrachtelijke zin zeker nog wel. Een 
regelmatig bezoek aan de winkel of de website 
geeft consumenten die ervan houden om zich 
te omringen met mooie dingen nog steeds een 
kijk op het aanbod van de wereld. 

Dankzij deze kernwaarden, gecombineerd met 
goed leiderschap en betrokken teams van ge-
dreven medewerkers en een zeldzame saam-
horigheid, is het geloof en vertrouwen in het 
bedrijf overeind gebleven. Al anderhalve eeuw 
lang. Daarvoor verdient de jarige een oprechte 
en hartelijke gelukwens. Van een familie bedrijf 
naar uiteindelijk; weer een familie bedrijf.

Maar dan wel met de inzichten, bagage en 
ervaring die de tussenliggende jaren hebben 
gebracht.
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Simone en John van Nuenen
De ziel van de Bijenkorf

Simone en John van Nuenen
1. Passie voor gasten
2. Loyale medewerkers met                            empowerment
3. Creativiteit
4. Stijl en karakter
5. Trendsetter
6. Shopping experience


