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De culturele dimensies van Geert Hofstede 
 

Vergelijking Rusland en Nederland: 

 

 

Conclusies: 

Machtsafstand: 

Rusland: 

• Hoge waardering van maatschappelijke ongelijkheid 

• Nog steeds communistische kenmerken (corruptie, vriendjespolitiek) 

• Hiërarchie is geaccepteerd en hierdoor weinig ruimte voor discussies 

Nederland 

• Nederland scoort laag. Veel ruimte om te discussiëren binnen een bedrijf 

• In de bedrijfsvoering wordt vooral informeel gehandeld 

 

  



Individualisme 

- Landen met een hoog BNP scoren ook hoog op het gebied van individualisme 

Rusland 

• Rusland is niet individualistisch ingesteld 

• Communistisch verleden 

• Sterk familiegevoel  

Nederland 

• Zelfontplooiing staat voorop 

• Nederlanders zijn individualistisch ingesteld en zorgen voor zichzelf en 

familieleden die dichtbij staan 

• Werk en privé gescheiden houden 

 

Masculiniteit 

• Beide landen zijn meer Feminien, dan Masculien ingesteld 

Nederland 

• Nederland is een duidelijke verzorgingsstaat 

• Man en vrouw zijn gelijk, ook binnen het bedrijfsleven 

Rusland 

• Iedereen is gelijk, als voorbeeld leven ook artsen relatief “gemiddeld” 

• Duidelijke taakverdeling tussen man en vrouw (ook qua beroepen) 

 

Onzekerheidsvermijding 

Rusland 

• Doen niet graag zaken met personen die zij niet kennen 

• Rituelen en gewoontes zijn erg belangrijk 

• Willen het onzekere tegengaan en alles onder controle hebben 

Nederland 

• Nederland scoort gemiddeld, ook bereid om zich aan te passen 



• Bepaalde zaken onder controle hebben (bureaucratisch)  

• Durven een gokje te wagen, betreft zaken doen 

 

Lange – of kortetermijndenken 

Nederland en Rusland scoren beide relatief hoog 

• Beide landen hebben het vermogen om aan te passen 

• De waarheid wordt bepaald door situatie, context en tijdstip 

• Sterke neiging om te sparen en investeren 

• Doorzettingsvermogen bij het bereiken van een doel 

• Langetermijn denken 

 

Toegeeflijk vs. Terughoudendheid 

Rusland 

• Te omschrijven als bescheiden en ingetogen 

• Het genieten van het leven en plezier maken is “beperkt” 

• Zijn terughoudend over leuke gebeurtenissen (praten er niet veel over) 

Nederland 

• Hechten veel waarde aan het genieten en plezier maken in het leven 

• Zijn open over leuke gebeurtenissen en ervaringen 

• Binnen een bedrijf worden leuke gebeurtenissen gedeeld 

  



DESTEP Analyse Rusland, betreft zaken doen: 

Demografisch 

- Russische bevolking geschat op 142,5 miljoen mensen 

- 160 verschillende etniciteiten 

- Russisch enige officiële voertaal 

Economisch 

- Chaotische economie sinds de SU (hyperinflaties) 

- Sinds de crisis (2008/2009) slechts economische groei van 2,5% per jaar 

- Vooral exporteur in grondstoffen (olie, aardgas) 

Sociaal-Cultureel 

- Communistisch handelen is nog aanwezig 

- Doen niet graag zaken met onbekende partijen 

- Gebruiken graag hun eigen handelingen/rituelen 

Technologisch 

- Loopt op technologisch gebied 20 jaar achter op Nederland 

- Opkomst in internetaansluitingen, smartphone en social media gebruik 

Ecologisch 

- Steeds meer interesse in duurzaamheid onder de overheden/bevolking 

- Voor het WK 2018 staat duurzaamheid centraal 

Politiek/Juridisch 

- Communistisch ingesteld (vriendjespolitiek en corruptie aanwezig) 

- Met goede connecties is alles mogelijk, als onbekende word je hard aangepakt 

 

http://geert-hofstede.com/netherlands.html  

http://www.indexmundi.com/nl/rusland/demografie-profiel.html 

http://www.landenweb.net/rusland/bevolking/ 

http://www.intemarketing.nl/marketing/analyses/destep#toc-0-1 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede  
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http://www.intemarketing.nl/marketing/analyses/destep#toc-0-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede


Analyseer de verschillende websites in het land. 
Er is gekeken naar websites in Rusland. Daar heb ik vergelijkingen gemaakt met dezelfde type 

websites, maar dan in Nederland. Ik heb vijf websites gepakt en vergeleken. Hieronder de resultaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua design verschelen de websites niet zoveel van elkaar. Wel is de usability van de Volkswagen 

website hoger dan van Lada auto’s. zo zit er hier meer structuur in. Bovenin heb je een duidelijke 

menubalk, waar het bij de Russische websites in blauwe blokken door elkaar staat. Ook is op de 

Russische website niet direct een zoekfunctie te vinden. 

 

 

 

 

Website Volkswagen auto's (NL) 

Website Lada auto's (RUS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn de websites van 2 reisbureaus, Neckermann en Tur.ru vergeleken met elkaar. Wat duidelijk 

opvalt is dat je bij Neckermann veel meer beleving hebt. Zo heb je hier meer het vakantiegevoel dan 

op de Russische website. Ook staat er veel tekst op deze site. Wel is er bij beide websites een 

duidelijke menubalk weergegeven. Ook is op beide Russische sites te zien dat de kleur blauw het 

meest gebruikt wordt. 

 

 

 

 

 

 

Reisbureau (NL) 

Reisbureau (RUS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als 3e zijn er 2 webshops met elkaar vergeleken. Schoenen webshops om precies te zijn. Wat meteen 

opvalt is de 1e indruk. Zo zie je op de Nederlandse webshop meteen waar het over gaat. Misschien 

dat het er in het Russisch staat, maar uit de afbeelding boven de vouw kun je niet meteen opmerken 

dat het om een webshop voor schoenen gaat. Ook staat er op de webshop in Rusland op de 

hoofdpagina al veel meer informatie, waar in Nederland alleen nog maar beeld wordt gegeven. Ook 

valt op dat op de hoofdpagina meteen al contactgegevens worden gegeven. Wel is de Russische 

website statisch overzichtelijk opgebouwd. 

 

 

 

 

Schoenen webshop (NL) 

Schoenen webshop (RUS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar in Nederland vooral Gmail van Google gebruikt wordt, gebruiken ze in Rusland @mail.ru. Als je 

bij beide websites op de beginpagina komt zie je een hoop verschil. Zo heb je bij Gmail meer een 

soort inlog-pagina om naar je mail te gaan. Nou heb je dat op de Russische website ook, maar met 

veel meer tekst. Hier heb je meer het idee dat het echt om een website gaat dan een inlogpagina. Er 

staat ook reclame op deze website. Dit maakt de website onoverzichtelijk waardoor de usability laag 

is.  

 

 

 

 

 

online e-mail (NL) 

Online e-mail (RUS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoekmachine (NL) 

Zoekwoord Nederland (NL) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb voor beide landen de meest gebruikte zoekmachine gepakt. Google en Yandex. Wat al 

meerdere keren opviel is de hoeveelheid aan tekst dat op de Russische websites staat. Veel meer als 

op de Nederlandse variant. Wel worden dezelfde functies onder de zoekbalk weergeven.  

Rusland gebruikt geen Google omdat dit een Amerikaans bedrijf is. Maar zoals je ziet, heb ik 

hetzelfde zoekwoord gebruikt bij beide zoekmachines, is het qua uiterlijk en opbouw bijna precies 

hetzelfde.  

 

 

 

 

Zoekmachine Rusland (RUS) 

Figuur 1Zoekwoord Nederland (RUS) 



Analyseer het social media landschap van Rusland. 
Hier bespreken de we de top 3 social media netwerken in Rusland, en op welke manier hier 

geadverteerd kan worden. Onderstaande grafieken geven een beeld over het social media gebruik in 

Rusland.  

 

3. LiveJournal 

Met LiveJournal kun je anoniem bloggen en besloten groepen vormen. Het trekt vooral 

hoogopgeleide gebruikers uit grotere Russische steden. Er zijn in Rusland vele onderwerpen waar je 

liever anoniem over wilt discussiëren met je goede vrienden. (5,7mln gebruikers) (door 30mln 

mensen gelezen per maand) 

 

Het platform ziet er nogal saai uit. Het is heel basic en doet gewoon waar het voor bedoeld is. 

Advertentiemogelijkheden zijn hier ook maar beperkt. De enige manier is in de rechterzijde, waar ze 

advertenties laten zien. 

2. Odnoklassniki 

Odnoklassniki is een social media netwerk voor klasgenoten en oude vrienden. Het kernpubliek van 

dit platform is van de leeftijd 30 tot 45 jaar en te vergelijken met classmates.com uit Amerika. Op dit 

netwerk kun je dingen met elkaar delen via een chat, of audio- en videobestanden met elkaar delen. 

(148mln geregistreerde gebruikers)  



 

Ook dit platform is redelijk basic. Wel is het gestructureerd en overzichtelijk. Het adverteren hierop is 

zeer beperkt. Er zijn een aantal bannerplekken beschikbaar en zijn er kleine beeldadvertenties met 

tekst.  

1. VKontakte 

VKontakte is een kloon van Facebook. VKontakte heeft de functies van een sociaal netwerk en is een 

platform om (illegale) muziek- en filmbestanden uit te wisselen. Dit platform begon als een netwerk 

voor studenten en heeft nog steeds over het algemeen veel jonge gebruikers, tussen de 16 en 29 

jaar. (60mln dagelijkse gebruikers) 

 

 

Zoals je kunt zien is VKontakte bijna identiek aan Facebook. De advertentiemogelijkheden zijn ook 

ongeveer hetzelfde als bij facebook. VKontakte is rustiger dan Facebook, waardoor er ook minder 

advertentieruimte is. Je kunt adverteren op basis van CPM of CPC. Wel zijn de advertenties op basis 



van CPC kleiner als met CPM. Ook is er een retargeting model, wat je kunt vergelijken met Facebook 

exchange.  

 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-rusland-vkontakte-odnoklassniki-facebook-

moimir-livejournal  

http://www.livejournal.com/  

http://rusbase.com/news/author/sophierigby/social-networks-most-popular-resource/ 

http://www.mail.ru/  

http://www.lada.ru/  

http://www.tur.ru/  

http://www.odnoklassniki.ru  

http://www.hurra.com/NL/blog/online-marketing-rusland-social-media-marketing  

http://www.vk.com  
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http://www.mail.ru/
http://www.lada.ru/
http://www.tur.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.hurra.com/NL/blog/online-marketing-rusland-social-media-marketing
http://www.vkontakte.com/


Wat zijn de beste methodes om over de grenzen te adverteren, 
toegepast op je eigen land? 
 
In plaats van te beginnen bij de mogelijkheden van adverteren komt er iets eigenaardigs naar voren. 
Namelijk dat een bepaald soort adverteren helemaal niet mag. Terwijl dat wel kan in Nederland. 
Putin heeft namelijk vorig jaar een wet getekend waarbij het niet meer mogelijk is om op betaalde TV 
zenders, vergelijkbaar met RTL en Veronica, te adverteren. De wet verbied dus het adverteren op 
deze zenders om de gelijkheid te houden met de zenders die alleen inkomsten binnenhalen met 
commercials. Die zitten al in het pakket en moeten dus geld verdienen met de advertenties. 
(d'Amora, 2014) 
 
De keuze ligt dan al snel op het online adverteren. Om daadwerkelijk te adverteren in Rusland is er 
hulp nodig van een bedrijf die hier daadwerkelijk verstand van heeft. Omdat Rusland een land is 
waarin veel culturen in komen en omdat het land in zowel Europa als Azië ligt, moet hier met een 
samenwerking meer te weten te komen over de behoefte van de consument in Rusland. Zo’n bedrijf 
is RMAA Group. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het online adverteren. Zo bieden zij 
verschillende services aan zoals: Media planning, Press advertising, Marketing researches en nog veel 
meer. (RMAA Group, Niet gemeld) 
 
De keuze van online adverteren komt natuurlijk niet uit het niets. Doordat Rusland een ongelooflijk 
groot land is met ongelooflijk veel mensen kunnen er, als het goed wordt uitgevoerd, heel veel 
mensen tegelijk worden benaderd zonder dat de hele wereld het hoeft te zien. Zoals de cijfer het al 
aangeven in de social media analyse is het zo dat ongeveer de helft van de totale bevolking een 
account heeft op verschillende social media pagina’s. Het beste kan hier gefocust worden op de sites 
Vkontakte met 60 miljoen dagelijkse gebruikers en meer dan 220 miljoen gebruikers in totaal, en 
Odnoklassniki. Deze site heeft 124 miljoen gebruikers in totaal waarvan 40 miljoen mensen het 
dagelijks gebruiken. (Tylik, 2015) 
 
Maar naast al deze geweldige cijfers is het nog steeds niet aantrekkelijk om te gaan adverteren in 
een land als Rusland. Door middel van verschillende wetten zijn de opties al gering. Maar door de 
komst van verschillende media censuur is het alleen maar mogelijk om iets te creëren wat in lijn is 
met de staat. Hierdoor zijn er verschillende advertentie mogelijkheden vrijwel afgesloten voor de 
buitenwereld. Denk hierbij aan geprinte advertenties zoals in kranten. Televisie zoals eerder werd 
verteld. Maar ook de radio wordt beïnvloed door de staat. Nu is het dus niet geheel onmogelijk om 
te adverteren, maar er moet zeker wel rekening mee gehouden worden. (Audier, 2014) 
 
http://www.themoscowtimes.com/business/article/putin-signs-ban-on-advertising-on-paid-tv-
channels/503903.html  

 

http://www.themoscowtimes.com/business/article/putin-signs-ban-on-advertising-on-paid-tv-channels/503903.html
http://www.themoscowtimes.com/business/article/putin-signs-ban-on-advertising-on-paid-tv-channels/503903.html

