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In ‘Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording’ behandelen we de ba-
sisprincipes en basisbegrippen die in de bedrijfseconomie centraal staan. 
Deze basisprincipes en -begrippen zijn al een groot aantal jaren onveran-
derd. Dat geldt echter niet voor de omstandigheden waarin bedrijfseconomi-
sche vraagstukken zich aandienen. Een bedrijfseconoom moet in staat zijn 
een concrete situatie nauwkeurig te analyseren. De situatie bepaalt immers 
hoe bedrijfseconomische theorieën toegepast kunnen worden. Dit boek 
heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bedrijfseco-
nomische kennis, analytisch vermogen en rekenvaardigheden.

Deze druk beperkt zich niet tot een actualisatie van de voorbeelden. Ten 
opzichte van de vorige druk zijn verschillende onderwerpen toegevoegd, zo-
als kostenplaatsenmethode, absorption en variable costing, budgettering 
en verschillenanalyse, externe verslaggeving, duurzaamheid en lineaire en 
circulaire economie. Hierdoor is het boek completer geworden en afge-
stemd op actuele bedrijfseconomische vraagstukken. De opgaven zijn ver-
huisd naar de website en maken onderdeel uit van de uitgebreide digitale 
ondersteuning bij dit boek.

Bij de bespreking van de belangrijkste bedrijfseconomische onderwerpen 
besteden we ruime aandacht aan de bedrijfseconomische context. Ons 
motto is: ‘Geen context, geen bedrijfseconomie’. Deze context verdelen we 
onder in de enge context en de ruime context. Met ruime context bedoelen 
we de maatschappelijk ontwikkelingen die van invloed zijn op bedrijfsecono-
mische vraagstukken. Tot deze ruime context behoren ontwikkelingen op 
het gebied van bijvoorbeeld milieu, volksgezondheid, mensenrechten en in-
ternationale samenwerkingsverbanden. Deze ontwikkelingen zullen we kort 
aanstippen. Het accent ligt echter op de enge context. Daarmee bedoelen 
we dat in dit boek zo veel mogelijk een concrete situatie als uitgangspunt 
wordt genomen bij het toelichten van de theorie. Bij het analyseren en op-
lossen van specifieke bedrijfseconomische vraagstukken wordt ook ruime 
aandacht besteed aan de cijfermatige onderbouwing. De bedrijfseconoom 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ‘in geld vertalen’ van vraag-
stukken waar een organisatie mee wordt geconfronteerd. De praktijkvoor-
beelden hebben betrekking op industriële ondernemingen, handelsonderne-
mingen en dienstverlenende organisaties uit zowel de publieke sector als 
uit de private sector.
De managers binnen deze sectoren zullen hun beslissingen mede baseren 
op bedrijfseconomische inzichten en achteraf verantwoording moeten afleg-
gen over het gevoerde beleid. Dat verklaart ook de titel van dit boek: 
 ‘Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording’.

Woord vooraf bij de vijfde druk



© Noordhoff Uitgevers bv

Het milieu en het streven naar duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen 
in de maatschappij. In dit boek besteden we regelmatig aandacht aan 
vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid. Zo besteden we aandacht 
aan de circulaire economie en behandelen we regelmatig praktische vraag-
stukken die te maken hebben met duurzaamheid.

Tijdens de productiefase van dit boek heeft de Corona-epidemie zich als 
een olievlek over de wereld verspreid. De menselijke én financiële gevolgen 
van deze epidemie zijn enorm. Hoewel de economische gevolgen van deze 
crisis nog jaren voelbaar zullen zijn, besteden we daar in dit boek beperkt 
aandacht aan. Een aantal aspecten die we in dit boek aan de orde stellen, 
zullen bij de besluitvorming door individuen, bedrijven en overheden een an-
dere rol gaan spelen dan in de tijd voor de Corona-uitbraak.

De mate waarin bedrijfseconomische theorieën en principes in de praktijk 
worden toegepast, hangt ook af van de omvang van de organisatie. In dit 
boek zullen we ons vooral richten op kleinere organisaties met de rechts-
vorm van eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennoot-
schap. Naarmate een onderneming groter is, zullen er meer van de bedrijfs-
economische theorieën en principes die we in dit boek behandelen, worden 
toegepast.
Aan het einde van ieder hoofdstuk staan meerkeuzevragen. Het beantwoor-
den van deze vragen geeft een eerste indruk van de mate waarin de theorie 
wordt beheerst. Bij dit theorieboek hoort een uitgebreide website (zie www.
bedrijfsbeslissingen.noordhoff.nl). 
Studenten vinden hier:
• meerkeuzevragen en oefentoetsen met feedback en studieadvies;
• een begrippentrainer;
• een overzicht van de leerdoelen per hoofdstuk of per paragraaf;
• vraagstukken met een indicatie van moeilijkheidsgraad;
• numerieke antwoorden van alle vraagstukken;
• volledige uitwerkingen van een aantal eenvoudige vraagstukken.

Daarnaast vinden docenten op de website:
• een uitgebreide toetsomgeving met vermelding van scores;
• Powerpoint-presentaties waarin de theorie bondig wordt samengevat;
• een docentenhandleiding met uitwerkingen van alle vraagstukken;
• notities die als leidraad hebben gediend bij het schrijven van dit boek.

De toegankelijkheid van dit boek en de daaraan gekoppelde website bevor-
deren de zelfwerkzaamheid van de student.
Bij het uitwerken van de vraagstukken speelt naast inzicht in de context van 
het vraagstuk ook de rekenvaardigheid een belangrijke rol. Bij het maken 
van berekeningen kan de student in sommige situaties ook gebruikmaken 
van Excel. 
In dit boek komen concrete organisaties aan de orde. Zo legt een vastgoed-
ondernemer uit over welke eigenschappen iemand moet beschikken om uit 
te kunnen groeien tot een goede ondernemer. Aan de hand van kapsalon 
Ziezo bespreken we het opstellen van een ondernemingsplan. Bij de onder-
werpen duurzaamheid en circulaire economie besteden we aandacht aan 
Rijnland, het Havenbedrijf Amsterdam en Plastic Recycling Amsterdam. Om 
de financiële positie van een onderneming te beoordelen, maken we onder 
meer gebruik van de inzichten van een medewerker van de Rabobank.

http://www.bedrijfsbeslissingen.noordhoff.nl
http://www.bedrijfsbeslissingen.noordhoff.nl
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We bedanken onze collega’s van de Hogeschool Rotterdam en Wim van de 
Weijer voor hun kritische commentaar. Gerritsen Vastgoed, Kapsalon Ziezo, 
het Havenbedrijf Amsterdam (Roon van Maanen), Umincorp (Lucy van Keu-
len) en Plastic Recycling Amsterdam bedanken we voor hun praktijkgerichte 
bijdragen aan dit boek.
We vertrouwen erop dat de praktische aanpak in dit boek de lezer aan-
spreekt. Verbeteringen zijn altijd mogelijk. Daarom stellen we op- en aan-
merkingen van de gebruikers zeer op prijs. Deze kunt u zenden naar Noord-
hoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB 
Groningen.

Elst, januari 2021
A.W.W. Heezen
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Inleiding

In dit boek staan we stil bij de financiële gevolgen van beslissingen binnen 
organisaties en bij de wijze waarop deze financiële gevolgen worden gepre-
senteerd. Inzicht daarin is onder meer van belang voor functionarissen die 
een financiële functie vervullen, zoals een financieel directeur van een on-
derneming of de penningmeester van een vereniging. Maar ook managers 
die geen specifiek financiële functie vervullen, zullen vroeg of laat worden 
geconfronteerd met de financiële gevolgen van hun handelen. Ook zij moe-
ten de financiële gevolgen van hun handelen kunnen overzien.
De media verspreiden dagelijks berichten over allerlei bedrijfseconomische 
onderwerpen. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld gaan over bedrijven die 
proberen hun financiële resultaten te verbeteren door kostenbesparingen of 
over de verwachte groei van de productie. Bedrijfseconomische onderwer-
pen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en daarom is het 
belangrijk enige kennis te hebben van de bedrijfseconomie. In deze eerste 
kennismaking streven we niet naar een allesomvattende behandeling van 
bedrijfseconomische vraagstukken. We beperken ons tot de hoofdzaken. In 
eerste instantie gaat het om het onderkennen van situaties waarin zich een 
bedrijfseconomisch probleem kan voordoen.

We gebruiken in dit boek een concentrische aanpak. De vraagstukken waar-
mee managers van organisaties te maken krijgen, kunnen we niet los zien 
van de context waarbinnen de vraagstukken zich voordoen. De brede con-
text waarbinnen organisaties opereren, beschrijven we in de hoofdstukken 
1 en 2. Het nemen van bedrijfsbeslissingen houdt in dat we vooruit moeten 
kijken: de toekomst staat centraal. Dit komt tot uitdrukking in de hoofdstuk-
ken die gaan over het ondernemingsplan (hoofdstuk 3), het financieel plan 
(hoofdstuk 4), budgettering (hoofdstuk 9) en investeringsbeslissingen 
(hoofdstuk 10). Managers van organisaties zijn niet alleen met de toekomst 
bezig. Ze zullen zich ook achteraf zowel intern als extern moeten verant-
woorden voor het gevoerde beleid. Ze moeten financiële verantwoording af-
leggen. Een belangrijke bron voor het afleggen van financiële verantwoor-
ding is de financiële administratie. De financiële administratie stellen we 
aan de orde in hoofdstuk 5: Financiële feiten, balans en winst- en verliesre-
kening. In hoofdstuk 11 komt de financiële verantwoording aan belangheb-
benden en belangstellenden buiten de eigen organisatie aan de orde 
 (externe verslaggeving). Vooral in hoofdstuk 5 is er sprake van een integra-
tie van de vakgebieden bedrijfseconomie en boekhouden.

Door de concentrische aanpak stellen we bepaalde begrippen en onderwer-
pen op verschillende plaatsen in het boek aan de orde. In sommige hoofd-
stukken bespreken we de brede context zoals in hoofdstuk 2 waar we onder 
meer duurzaamheid en circulaire economie behandelen. In andere hoofdstuk-
ken zoomen we in op de details zoals in hoofdstuk 4 waar we het  opstellen 
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van het financieel plan van een eenmanszaak bespreken. We geven een glo-
baal overzicht van de onderwerpen die in dit boek aan de orde komen.
A De brede context: hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2
B  In hoofdstuk 3 bespreken we het opstellen van een ondernemingsplan 

en in hoofdstuk 4 gaan we nader in op het maken van een financieel 
plan (als onderdeel van het ondernemingsplan). In deze hoofdstukken 
zoomen we in op concrete bedrijfssituaties.

C  In onderstaande hoofdstukken gaan we nader in op een aantal specifie-
ke bedrijfseconomische onderwerpen:

 Hoofdstuk 5: Financiële feiten, balans en winst- en verliesrekening
 Hoofdstuk 6: Beoordeling van de financiële situatie
 Hoofdstuk 7: Kosten en kostprijs
 Hoofdstuk 8: Absorption costing (AC) en variable costing (VC)
 Hoofdstuk 9: Budgettering en verschillenanalyse
 Hoofdstuk 10: Investeringsbeslissingen
 Hoofdstuk 11: Externe verslaggeving

Schematisch ziet de concentrische aanpak er als volgt uit:

3
Ondernemingsplan

5
Financiële feiten,

balans en winst- en
verliesrekening

1
Bedrijfseconomie en haar context

2
Het bedrijf en zijn omgeving

6
Beoordeling van

de �nanciële
situatie

7
Kosten en
kostprijs

8
Absorption costing

en variable
costing

9
Budgettering

en verschillen-
analyse

10
Investerings-
beslissingen

11
Externe

verslaggeving

4
Financieel

plan
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1

1.1 Enkele algemeen economische aspecten
1.2 Bedrijfseconomie
1.3 Bedrijfseconomie en aanverwante vakgebieden
1.4 Enkele kenmerken van economische activiteiten

Bij bedrijfseconomische beslissingen moeten we rekening houden met ex-
terne factoren die van invloed zijn op de te nemen beslissing. Deze externe 
factoren tezamen vormen de context waarin de bedrijfseconomische be-
slissingen worden genomen. Dit geven we kernachtig weer met het motto: 
‘Geen context, geen bedrijfseconomie’.
In dit hoofdstuk lichten we toe wat we onder bedrijfseconomie verstaan en 
uit welke vakgebieden het is opgebouwd. Alvorens in te zoomen op de be-
drijfseconomie, gaan we eerst kort in op enkele algemeen economische 
aspecten. Daarbij besteden we onder meer aandacht aan welvaart, schaar-
ste, markt, marktvormen en prijsvorming.

De onderwerpen die we in dit hoofdstuk bespreken maken onderdeel uit 
van de context van de bedrijfseconomie. De context bepaalt mede met wel-
ke aspecten we bij bedrijfsbeslissingen, die in de hoofdstukken 3 tot en 
met 11 aan de orde komen, rekening moeten houden.

1  
Bedrijfseconomie en 
haar context
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§ 1.1 Enkele algemeen economische aspecten

Bij bedrijfsbeslissingen spelen inzichten uit de bedrijfseconomie een be-
langrijke rol. Maar voordat we nader ingaan op de bedrijfseconomie beste-
den we aandacht aan het belang van economische activiteiten in het 
algemeen.

Hoe economie verweven is met andere facetten in de samenleving laat de 
coronacrisis zien.

1.1.1 Welvaart en schaarste

Economie is de wetenschap die het keuzegedrag van de mens 
bestudeert.

De mens, maar ook bedrijven hebben veel wensen, die vaak niet allemaal 
vervuld kunnen worden. De financiële middelen zijn meestal niet voldoende 
om in alle behoeften en wensen te voorzien. Er zal een keuze gemaakt 
moeten worden.
Het feit dat de middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te voorzien, 
noemen we schaarste. In een situatie van schaarste zal er een keuze ge-
maakt moeten worden: waarvoor zullen we de beperkte (financiële) midde-
len gebruiken?

Welvaart is de mate waarin de mens in staat is met de beschikba-
re middelen in zijn behoeften te voorzien.

Tot de behoeften rekenen we ook de behoefte aan vrije tijd en aan een 
schoon milieu.

coronacrisis

Coronacrisis

Eind 2019 werden in China de eerste gevallen van het coronavirus bij men-
sen vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen werden in 
China steden volledig van de buitenwereld afgesloten en werd het internati-
onale vliegverkeer met China stilgelegd. Ondanks deze maatregelen ver-
spreidde het virus zich over de hele wereld en maakte een groot aantal 
slachtoffers.
Om de verspreiding van dit besmettelijke virus in te dammen, werd mensen 
gevraagd minimaal een afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar te 
bewaren en zo veel mogelijk thuis te blijven. Dit had mede tot gevolg dat 
hele sectoren in de samenleving ‘op slot gingen’. Voorbeelden daarvan zijn: 
onderwijs, horeca, kapperszaken, tandartsen, entertainment, sport, open-
baar vervoer en reisorganisaties. De coronacrisis leidt tot een forse afna-
me van het BBP. Sectoren waarin de 1,5-meterafstandregel niet of moeilijk 
is te realiseren, zijn extra hard geraakt.

Economie

schaarste

Welvaart
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1

Welvaart en je gelukkig voelen
Welvaart kan een bijdrage leveren aan het geluk van mensen. Als een 
mens in staat is meer van zijn behoeften te bevredigen, zal dat een bij-
drage leveren aan zijn gevoel van geluk. Maar je gelukkig voelen hangt 
ook af van andere factoren, zoals contacten met je familie en vrienden, 
de gezondheid, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van vrije 
tijd. je gelukkig voelen hangt van meer factoren af dan alleen maar geld.

Hoe meten we welvaart? In de economie hebben we moeite met het meten 
van subjectieve zaken zoals welvaart en geluk. We zien dan ook dat we in 
de praktijk de mate van welvaart proberen te meten op basis van een be-
drag in euro’s of dollars. Een veel toegepaste maatstaf om de ‘welvaart’ 
van een land te meten is het bruto binnenlands product (BBP). Het BBP 
geeft de omvang van de productie gedurende een bepaalde periode, 
meestal een jaar, weer.
In figuur 1.1 geven we de ontwikkeling van het BBP in de loop der tijd weer 
van een viertal landen.

FIGUUR 1.1  BBP van Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland
(× € miljard), inclusief productgebonden belastingen en subsidies

Bron: Eurostat

× € miljard
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Wie is welvarender: Albert of Laura?

Albert heeft een inkomen van €5.000 per maand en een wensenpakket 
waarvoor €5.500 nodig zou zijn om aan alle wensen (behoeften) te kunnen 
voldoen.
Laura heeft een inkomen van €3.000 per maand en een wensenpakket 
waarvoor €2.500 nodig zou zijn om aan al haar wensen te voldoen.
Uit de definitie van het begrip welvaart blijkt dat welvaart een relatief begrip is. 
Welvaart is de mate waarin een mens in zijn behoeften kan voorzien. Op grond 
van deze definitie is Laura welvarender en misschien ook gelukkiger dan Albert.
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De economische activiteiten binnen een land kunnen we verdelen over ver-
schillende sectoren. Tabel 1.1 geeft de bijdrage van de verschillende sec-
toren aan het BBP van Nederland over 2019.

TAbEl 1.1 Bijdrage van verschillende sectoren aan BBP van Nederland (exclusief 
productgebonden belastingen en subsidies)

sector × €1.000.000 in %

Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 152.071 21,0
Dienstverlening 142.343 19,6
Handel en vervoer 133.960 18,5
Industrie en bouwnijverheid 125.619 17,3
Verhuur en handel in onroerend goed 105.639 14,6
Landbouw, bosbouw, visserij en delfstoffen 18.952 2,6
Energie, waterbedrijven en afvalbeheer 13.415 1,9
Cultuur, recreatie, horeca en overige 32.416 4,5
Totaal BBP in Nederland (2019) 724.415 100,0

Bron: www.statline.cbs.nl 

Uit tabel 1.1 en figuur 1.2 blijkt dat de overheid en dienstverlening een 
 belangrijke bijdrage leveren aan de omvang van het BBP van Nederland. 
De sectoren Handel en vervoer en Industrie en bouwnijverheid komen op 
een goede derde en vierde plaats.

FIGUUR 1.2  BBP per sector (2019) in % van het totale BBP van Nederland

Overheid, onderwijs en
gezondheidszorg 21%

Dienstverlening 19,6%

Handel en vervoer 18,5%

Industrie en bouwnijverheid
17,3%

Verhuur en handel onroerend
goed 14,6%

Landbouw, bosbouw, visserij
en delfstoffen 2,6%

Energie, waterbedrijf en
afvalbeheer 1,9%

Cultuur, recreatie, horeca en
overige 4,5%

Bron: www.statline.cbs.nl

sectoren

http://www.statline.cbs.nl
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Het BBP per land geeft het economische belang van een bepaald land in de 
wereldeconomie weer. Voor de beoordeling van de welvaart van mensen is het 
BBP per inwoner belangrijker. In figuur 1.3 geven we dat weer voor de wereld 
(gemiddeld), de Verenigde Staten, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

VS

Nederland

Duitsland

Frankrijk

Spanje

Wereld

$0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$20.000
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$30.000
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$50.000

$60.000

$70.000

FIGUUR 1.3  BBP per hoofd in dollars per jaar

Bron: www.data.oecd.org

Landen waarvan het BBP per hoofd van de bevolking groter is, worden als 
welvarender beschouwd. Een inwoner van New York met een jaarinkomen van 
$ 80.000 kan (in theorie én gevoelsmatig) echter minder welvarend zijn dan 
een inwoner van de Maldiven met een jaarinkomen van $ 40.000. De mate 
van welvaart kunnen we eigenlijk niet uitdrukken in een bedrag per inwoner.

bbP per inwoner

Meten van de mate van tevredenheid, geluk en 
welvaart

Nederland staat op de zesde plaats van de lijst van gelukkigste landen ter 
wereld. Het gelukkigst zijn de Finnen. Dat staat in het World Happiness Re-
port 2020. Het rapport is opgesteld door het Sustainable Development So-
lutions Network, een initiatief van de Verenigde Naties dat regeringen wil 
stimuleren een beleid te voeren dat het welzijn van de inwoners vergroot. 
In de top-10 staan alleen maar westerse landen, met na Finland en Dene-
marken respectievelijk Zwitserland, Ijsland, Noorwegen, Nederland, Zwe-
den, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Luxemburg.
In het rapport wordt geluk gedefinieerd aan de hand van factoren als: BBP 
per hoofd, sociale verbondenheid, levensverwachting in goede gezondheid, 
vrijheid, vrijgevigheid en de afwezigheid van corruptie. Het slechtst af zijn 
landen zoals Botswana, Tanzania, Centraal Afrikaanse Republiek, Rwanda, 
Zimbabwe, Zuid Soedan en Afghanistan.

http://www.data.oecd.org
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brede welvaart
In Nederland onderzocht de Commissie Breed Welvaartsbegrip in 2015 óf 
en zo ja hoe er naast het BBP breder naar welvaart gekeken kan worden. In 
het rapport Welvaart in kaart concludeerde de commissie dat er behoefte 
is aan één gezaghebbend instrument om de grote hoeveelheid informatie 
over brede welvaart duidelijk en kernachtig te presenteren. Die conclusie 
leidde in 2017 tot de opdracht aan het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) om jaarlijks de Monitor Brede Welvaart te maken. Deze monitor meet 
onze welvaart niet uitsluitend aan de hand van het bruto binnenlands pro-
duct, maar kijkt ook naar indicatoren als milieu, gezondheid, onderwijs, ar-
beid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.
De Monitor Brede Welvaart bestaat uit drie resultaatgebieden:
1 Brede welvaart hier en nu betreft de persoonlijke kenmerken van men-

sen, de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven en meer in het alge-
meen hun materiële welvaart en welzijn.

2 Brede welvaart later betreft de hulpbronnen die volgende generaties no-
dig hebben om eenzelfde niveau van welvaart te kunnen bereiken als de 
huidige generatie.

3 Brede welvaart elders betreft de effecten van Nederlandse keuzes op 
banen, inkomens, (niet-hernieuwbare) hulpbronnen en het milieu in an-
dere landen.

De drie dimensies worden met behulp van honderden indicatoren in kaart 
gebracht. Deze indicatoren sluiten aan bij de Sustainable Development 
Goals (SDG = duurzame ontwikkelingsdoelen) die door de Verenigde Naties 
zijn geformuleerd.
Figuur 1.4 laat de positie van Nederland binnen de EU per SDG-doelstelling 
zien. We geven hier alleen de SDG’s weer waarin een verbetering (groen) of 
een verslechtering (rood) is opgetreden.

FIGUUR 1.4  Enkele resultaten uit de Monitor Brede Welvaart 2020

Bron: CBS, mei 2020
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We kunnen concluderen dat bij het meten van de brede welvaart veel facto-
ren een rol spelen, waarvan een zeer beperkt aantal van financiële aard is.

Factoren die geluk bepalen
De mate van tevredenheid (of geluk) hangt van veel factoren af en is zeer 
subjectief (figuur 1.5). We kunnen voorzichtig concluderen dat geld niet ge-
lukkig maakt, maar armoede ook niet. Een bepaalde hoeveelheid financiële 
middelen is nodig om te voorzien in de basisbehoeften en enige luxe. Als 
daaraan is voldaan heeft geld een minder grote invloed op de mate waarin 
mensen zich tevreden of gelukkig voelen.

Gezondheid
BBP

Ambitie

Vertrouwen

Schaarste

Behoeften
Veiligheid

Werk

Milieu

Relaties

Geld

Armoede

Vrije tijd

Rijkdom

Vrijheid

Welvaart

FIGUUR 1.5  Factoren die de mate van tevredenheid en/of geluk bepalen

In de bedrijfseconomie zijn we gewend vraagstukken in geld uit te drukken. 
Het voordeel daarvan is dat de hoeveelheid geld objectief meetbaar is. We 
zullen daarom in dit boek veelvuldig redeneren en rekenen in termen van 
geld. We moeten echter voor ogen houden dat de hoeveelheid geld niet al-
les of misschien zelfs weinig zegt over de belangrijkste dingen in het leven.

1.1.2 Producten en markt
Een onderneming die een product maakt (de aanbieder), wil dit product 
aan een afnemer (de vrager) verkopen. De aanbieder levert een product 
waarvoor de vrager een prijs betaalt. De contacten tussen aanbieder en 
vrager vinden plaats op een markt (zie figuur 1.6).

FIGUUR 1.6  Markt, de schakel tussen vraag en aanbod

Producent: aanbod van producten

Afnemer: vraag naar producten

Markt

Markten verdelen we in concrete markten en abstracte markten. Een con-
crete markt is een plaats waar de aanbieder van producten en de vragers 

Markt

concrete markt
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elkaar in ‘levenden lijve’ ontmoeten. De wekelijkse markten (voor groenten, 
fruit, kleding, bloemen enzovoort) die in veel dorpen en steden worden ge-
houden, zijn voorbeelden van concrete markten. Ook veilingen van klassie-
ke auto’s of kunstwerken waarbij de te verkopen objecten één voor één 
worden gepresenteerd aan de potentiële kopers, is een voorbeeld van een 
concrete markt. Daarbij vertegenwoordigt de veilingmeester in feite de ver-
koper van het object.

Een karretje dat limonade verkoopt is een voorbeeld van een concrete markt.

Op een markt komen het aanbod en de vraag naar producten en/of dien-
sten samen. De website ‘Marktplaats’ is een voorbeeld van een abstracte 
markt. Het product of de dienst wordt niet op een bepaald plaats aangebo-
den, maar via internet. Nadat de verkoper (aanbieder) en de koper (vrager) 
via internet contact met elkaar hebben gelegd en een prijs zijn overeenge-
komen, wordt het product afgehaald bij de verkoper of door de verkoper 
naar de koper gezonden.
Ook de vermogensmarkt is een voorbeeld van een abstracte markt. Op de 
vermogensmarkt komen de aanbieders van en de vragers naar vermogen 
samen (zie figuur 1.7). Dit ‘samenkomen’ vindt niet plaats op een bepaal-
de geografische plaats: er ligt geen berg geld ergens op de hoek van de 
straat op een koper te wachten. Op de vermogensmarkt verloopt het con-
tact tussen kopers en verkopers via de telefoon of via internet, bijvoor-
beeld met behulp van digitale systemen van bankinstellingen.

Iemand die een product op de markt koopt, wil weten wat de eigenschap-
pen van het product zijn. Producten die op een bepaalde markt worden aan-
geboden, moeten zo veel mogelijk over dezelfde eigenschappen beschikken. 
Om dit te waarborgen worden bijvoorbeeld de technische specificaties en 
de kwaliteit per product vastgesteld. Voor ieder product dat aan bepaalde 
eisen voldoet, is er een aparte markt. Zo is er bijvoorbeeld een markt voor 
koffie met kwaliteitsklasse A, maar ook voor koffie met kwaliteitsklasse B.

abstracte markt
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FIGUUR 1.7  Vermogensmarkt

Aanbieders van geld
(vermogen), zoals

spaarders en
pensioenfondsen

Vermogensmarkt

Vragers naar geld
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Producten die voor honderd procent aan elkaar gelijk zijn, noemen we ho-
mogene producten. Homogene producten komen in de praktijk weinig voor. 
Aanbieders van producten proberen zich vaak te onderscheiden door een 
(iets) afwijkend product aan te bieden. Zo wijkt een iPhone af van de 
 telefoons van Samsung of Huawei.
Producten die van elkaar verschillen, noemen we heterogene producten.

Duurzaam ondernemen
Het is een menselijke eigenschap steeds hogere doelen na te streven. 
Maar wat is een hoger doel? Meer winst maken, meer waarde creëren, 
een hogere welvaart of meer geluk? En wat moeten we daar eventueel 
voor opofferen?
Bij het streven naar economische groei moeten we ook rekening hou-
den met randvoorwaarden. Meer welvaart voor de een zou niet ten kos-
te mogen gaan van de welvaart of het geluk voor de ander of voor toe-
komstige generaties. In dit verband komen we vaak termen tegen zoals 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Dit 
betekent dat organisaties bij het nemen van beslissingen ook rekening 
moeten houden met de gevolgen voor haar omgeving, zoals werkom-
standigheden van de werknemers, de uitputting van delfstoffen, het mi-
lieu en de volksgezondheid. Organisaties die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan, streven ernaar dat hun activiteiten geen of zo 
min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en/of klimaat.

homogene 
 producten

heterogene 
 producten

MVO

duurzaamheid
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Duurzaam ondernemen is het leveren van concurrerend geprijsde 
goederen en diensten waarbij de aarde niet meer wordt belast dan 
het kan dragen.

Het doel van een organisatie of individu zou niet uitsluitend méér inkomen, 
méér winst of méér waarde moeten zijn, zonder rekening te houden met 
eventuele neveneffecten die minder gunstig uitpakken. Nieuwe uitdagingen 
aangaan, een bepaalde ambitie hebben is een positieve eigenschap. Het 
begrip ‘ambitie’ definiëren we daarbij als volgt:

Ambitie is een bepaald uitdagend doel willen bereiken, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de positieve én negatieve neveneffecten.

De ambities van een organisatie worden verwoord in de missie: een bon-
dige formulering van het doel dat een organisatie nastreeft.

duurzaam 
 ondernemen

ambitie

Missie

Ambitie vertalen in een missie

Accountantsorganisatie EY heeft als missie: ‘Building a better working world’

Natuurlijk probeert EY deze missie 
waar te maken tegen een totaal kos-
tenniveau dat lager ligt dan haar to-
tale opbrengsten. Maar het maken 
van een zo hoog mogelijke winst is 
geen doel op zich. Naarmate de me-
dewerkers van EY beter in staat blij-
ken de missie van EY waar te maken, 
zal de winst van EY en de individuele 
beloning voor de medewerkers waar-
schijnlijk hoger uitvallen.

Conclusies
Samenvattend kunnen we stellen dat economie onder meer gaat over:
• het maken van keuzes in een situatie van schaarste;
• het meten van economische activiteiten;
• de factoren die de welvaart van landen en mensen bepalen;
• de werking van zowel concrete als abstracte markten.

§ 1.2 bedrijfseconomie

De term bedrijfseconomie is een samenvoeging van twee begrippen: be-
drijf en economie. Waar economie over gaat, hebben we in de vorige para-
graaf toegelicht. In deze paragraaf gaan we nader in op het begrip ‘bedrijf’ 
en op de vakgebieden waaruit de bedrijfseconomie bestaat.
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1.2.1 Productieorganisatie
Een bedrijf behoort tot de ‘familie’ van productieorganisaties (zie figuur 
1.8). In een productieorganisatie worden met behulp van productiemidde-
len (zoals arbeid, machines en energie) producten en/of diensten voortge-
bracht. Onder productie verstaan we zowel het maken van tastbare produc-
ten als het leveren van diensten en de handel in goederen.

Financieel-
economisch
zelfstandig 
(bedrijf)

Niet-�nancieel-
economisch
zelfstandig

Productie-
organisatie

FIGUUR 1.8  Schematische weergave van productieorganisaties

In de private sector: onderneming

In de publieke sector (overheid): overheidsbedrijf

In de private sector: non-pro�torganisatie

In de publieke sector (overheid): overheidsdienst

De publieke sector is de overheid, zoals ministeries, provincies en gemeen-
ten. De private sector omvat alles buiten de overheid, zoals particulieren, 
ondernemingen en investeerders.

In tabel 1.2 geven we enkele voorbeelden van productieorganisaties.

TAbEl 1.2 Voorbeelden van productieorganisaties

Productieorganisaties Voorbeelden Kenmerken

Onderneming Shell, AKZO Nobel, Unilever, 
Philips, DSM, Post NL, RET, GVB

Streven naar winst. De winst moet voldoende 
zijn om de eigenaren een vergoeding te geven en 
om het voortbestaan van de onderneming (de 
continuïteit) te waarborgen. Ondernemingen zijn 
financieel-economisch zelfstandig.

Overheidsbedrijf Voormalig-RET, voormalig-GVB
In het buitenland: Saudi Aramco, 
Pemex (Mexico), Petróleos de 
Venezuela

RET en GVB werden vroeger geleid door de 
overheid. De voormalige RET en GVB zijn 
verzelfstandigd.

Non-profitorganisatie Rode Kruis, sportverenigingen De kosten worden betaald uit de ontvangen 
 donaties en contributies.

Overheidsdienst Brandweer, Politie De kosten worden betaald uit de belastingont-
vangsten.

In Nederland komen bijna geen overheidsbedrijven meer voor. RET (Rotter-
damse Electrische Tram) en GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amster-
dam) waren vroeger overheidsbedrijven en in handen van respectievelijk de 
gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Deze voormalige 

Productie

Publieke sector

Private sector
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overheidsbedrijven zijn verzelfstandigd en vallen nu in de categorie onder-
nemingen. Verzelfstandigd wil zeggen dat de overheid nog wel aandeelhou-
der is, maar dat deze bedrijven geen overheidssteun meer krijgen. Ze zijn 
nu financieel-economische zelfstandig.
In 2019 is energiebedrijf Eneco, dat in handen was van onder meer de ge-
meenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht geprivatiseerd. Bij privatise-
ring zijn de aandelen en dus de zeggenschap niet meer in handen van de 
overheid, maar van private partijen. De japanse multinational Mitsubishi is 
de nieuwe eigenaar van Eneco geworden.

Verzelfstandigd

Privatisering

Bron: Gijs den Brinker in HEt Financieele Dagblad, 22 januari 2020

Amsterdam gaat afvalverwerker AEB alsnog 
privatiseren

De gemeente Amsterdam zoekt een koper voor alle aandelen van de afvalverwerker AEB.

Amsterdam – De Gemeente Amsterdam 
zoekt een koper voor alle aandelen van 
afvalverwerker AEB. Dit schrijft het ge-
meentebestuur in een brief die het dins-
dag op zijn website heeft geplaatst.
AEB kwam afgelopen zomer in de proble-
men door achterstallig onderhoud. De di-
rectie sloot noodgedwongen vier van de 
zes verbrandingslijnen. Dit resulteerde in 
een nationale afvalcrisis, waarbij het 
hoofdstedelijke afval en rioolslib door het 
hele land moest worden verscheept.

Twee mislukte deals en een gesneuvelde 
wethouder
[…] Begin september sneuvelde een red-
dingsoperatie, waarbij afval- en recycle-

bedrijf Beelen 66% van de aandelen zou 
verwerven. Er bleek toen geen politiek 
draagvlak voor verkoop aan een commer-
ciële partij. Dit leidde tot het vertrek van 
de D66-wethouder Udo Kock, die op deze 
constructie had aangestuurd.
De crisis bij AEB heeft de gemeente veel 
geld gekost omdat er een nieuwe be-
stemming moest worden gezocht voor 
het afval. Dat ging vaak tegen hoge tarie-
ven. Enig aandeelhouder Amsterdam 
moest daarvoor een gepeperde rekening 
betalen.
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Zoals figuur 1.8 laat zien heeft een bedrijf als bijzonder kenmerk dat het 
financieel-economisch zelfstandig is. Eenvoudig geformuleerd wil dat zeg-
gen dat een bedrijf zichzelf moet kunnen bedruipen en geen financiële 
steun nodig heeft van derden, zoals de overheid.
Bedrijven streven een bepaald doel na, maar de (financiële) middelen om 
dit doel te bereiken zijn beperkt. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten wor-
den. Bedrijfseconomie is de wetenschap die het keuzegedrag binnen bedrij-
ven bestudeert. Maar inzichten uit de bedrijfseconomie zijn niet alleen toe-
pasbaar op bedrijven. Ook non-profitorganisaties en overheidsdiensten 
passen in toenemende mate een bedrijfseconomische benadering toe.

1.2.2 Vakgebieden binnen de bedrijfseconomie
Binnen de bedrijfseconomie onderscheiden we drie vakgebieden:
• interne verslaggeving (management accounting)
• externe verslaggeving (financial accounting)
• financiering

In de bedrijfseconomie bedoelen we met verslaggeving het verstrekken van 
(financiële) informatie aan belanghebbenden binnen en buiten de onderne-
ming. Het verstrekken van informatie aan managers binnen de eigen orga-
nisatie heet interne verslaggeving. Managers gebruiken die informatie voor 
het besturen van de organisatie. Daarbij staat de beheersing van het pri-
maire proces op de voorgrond. Het primaire proces kan bijvoorbeeld be-
staan uit het maken van producten, het verhandelen van goederen of het 
leveren van diensten. Om een goed inzicht in het primaire proces te krij-
gen, is informatie over onder meer de goederen- en geldstromen van be-
lang. De wijze waarop een organisatie haar interne verslaggeving inricht is 
niet aan wettelijke voorschriften gebonden. De Engelstalige benaming voor 
interne verslaggeving is management accounting.

Ondernemingen met bijvoorbeeld de rechtsvorm van bv en nv zijn verplicht 
bepaalde financiële informatie te verschaffen aan belanghebbenden en be-
langstellenden buiten de eigen organisatie. De eisen waaraan deze financi-
ele informatie moet voldoen, zijn voor een groot deel bij wet geregeld. Het 
verstrekken van financiële informatie aan externen noemen we externe ver-
slaggeving. De Engelstalige benaming voor externe verslaggeving is finan-
cial accounting.

In het vakgebied financiering staan de relaties van een organisatie met de 
vermogensmarkt centraal. Met de vermogensmarkt bedoelen we de totale 
vraag naar vermogen en het totale aanbod van vermogen. De aanvraag van 
een lening door een onderneming valt onder de vraag naar vermogen. Het 
geld dat een welgestelde particulier op zijn spaarrekening bij de bank zet, 
valt onder het aanbod van vermogen.
Binnen het vakgebied financiering besteden we ook aandacht aan de ana-
lyse van de financiële situatie van een organisatie. Deze analyse kan onder 
meer betrekking hebben op de winstgevendheid van de organisatie en/of 
op de financiële risico’s die een organisatie loopt.

Om een eerste indruk te geven van de vraagstukken waarbij bedrijfsecono-
mische inzichten een rol kunnen spelen, geven we enkele voorbeelden:
• investeringen in een nieuw bedrijfspand;
• research voor en ontwikkeling van een nieuw product;

financieel- 
economisch 
zelfstandig

bedrijfs-
economie

interne 
 verslaggeving

Primaire proces

Management 
accounting

Externe 
 verslaggeving

financial 
 accounting

financiering

Vermogensmarkt



© Noordhoff Uitgevers bv26 

1

• het invoeren van een voorraadbeheerssysteem;
• het aanvragen van een krediet bij de bank;
• het vervangen van werknemers door machines;
• de bewaking van een efficiënt verloop van de productie;
• het inschatten van toekomstige opbrengsten en toekomstige kosten;
• het op elkaar afstemmen van geldontvangsten en gelduitgaven (een pro-

bleem waar ook studenten bijna dagelijks mee te maken hebben).

Conclusies
We kunnen concluderen dat de bedrijfseconomie:
• vooral van belang is voor organisaties die financieel-economisch zelf-

standig zijn;
• bestaat uit drie vakgebieden: interne verslaggeving, externe verslag-

geving en financiering;
• gaat over vraagstukken met financieel-economische aspecten.

§ 1.3 bedrijfseconomie en aanverwante vakgebieden

‘Alles hangt met alles samen.’ Deze uitspraak gaat ook op voor bedrijfs-
economische vraagstukken. Bij bedrijfseconomische vraagstukken moeten 
we rekening houden met andere dan bedrijfseconomische aspecten die 
van invloed (zouden kunnen) zijn op de te nemen beslissing. Dit betekent 
dat er informatie verzameld moet worden die relevant is voor de beslissing 
die genomen moet worden. Naast informatie in de vorm van woorden zal bij 
bedrijfseconomische vraagstukken ook financiële informatie in de vorm 
van geldbedragen een belangrijke rol spelen. Deze financiële informatie 
kan zowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben.

Financiële administratie en boekhouding
Financiële informatie leggen we voor een groot deel vast in de financiële 
administratie. Administratie is het systematisch verzamelen, vastleggen, 
verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen van een organi-
satie en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden af-
gelegd. In de financiële administratie leggen we financiële feiten uit het 
verleden vast én financiële informatie die op de toekomst betrekking heeft. 
Een financieel feit is een beslissing of een gebeurtenis die tot een veran-
dering leidt in:
• de bezittingen en/of
• de schulden (= vreemd vermogen) en/of
• het eigen vermogen.

De boekhouding is een onderdeel van de financiële administratie. In de 
boekhouding leggen we financiële feiten vast.

De samenhang tussen administratie, financiële administratie en boekhou-
ding geven we in figuur 1.9 weer.

administratie

financieel feit

boekhouding
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FIGUUR 1.9  Onderdelen van de administratie

Administratie

De financiële administratie maakt géén onderdeel uit van de bedrijfsecono-
mie. In de bedrijfseconomie maken we echter wél veelvuldig gebruik van infor-
matie die we ontlenen aan de financiële administratie. Inzicht in de werking 
van de financiële administratie vergroot ook het inzicht in bedrijfseconomische 
onderwerpen. Daarom besteden we in hoofdstuk 5 van dit boek beperkt aan-
dacht aan de financiële administratie, in het bijzonder aan het boekhouden.

We geven de relaties tussen de bedrijfseconomie en een aantal aanver-
wante vakgebieden in figuur 1.10 schematisch weer.

Financiële administratie

Externe
verslaggeving

Bedrijfseconomie

Interne
verslaggeving

Financiering

Enterprise Resource
Planning (ERP)

Human Resource
Management (HRM) Logistiek Commerciële

economie

Informatie- en
communicatie-

technologie (ICT)

FIGUUR 1.10  Bedrijfseconomie en aanverwante vakgebieden

Human Resource Management
Mensen worden wel eens als de belangrijkste ‘bezitting’ van een organisa-
tie beschouwd. Gemotiveerde medewerkers zijn in staat met dezelfde pro-
ductiemiddelen betere prestaties te leveren dan ongemotiveerd personeel. 
Veel bedrijven voeren een beleid dat erop is gericht de kwaliteit van hun 
medewerkers te vergroten. Dit beleid staat bekend als Human Resource 

human   
Resource 
 Management
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Management (HRM). Voornamelijk bij grote bedrijven is een voortdurend 
proces van opleiden, bij- en omscholen van medewerkers gaande. Boven-
dien moeten de taken binnen een organisatie op een zodanige wijze over 
de medewerkers worden verdeeld dat de juiste man of vrouw op de juiste 
plaats terechtkomt. Ook dat is een taak die valt onder HRM.

logistiek
Binnen iedere organisatie treden goederenstromen op. Een goede afstem-
ming van de ingaande en uitgaande goederenstromen is van belang om het 
primaire proces ongestoord te laten verlopen. Het vakgebied logistiek 
houdt zich bezig met de beheersing van deze goederenstromen. Daarbij 
speelt de computer een belangrijke rol. Iedereen kent wel de streepjesco-
des op de verpakkingen in de supermarkt. Op die wijze kan een super-
markt de goederenstromen nauwkeurig volgen en beslissen op welk mo-
ment, welke goederen en in welke hoeveelheden besteld moeten worden.

Commerciële economie
Voor iedere commerciële organisatie is het belangrijk inzicht te hebben in 
de verkoopmarkt. De producten of diensten die een organisatie levert, 
moeten immers verkocht worden. Een organisatie die ‘voor de markt werkt’ 
moet weten aan welke producten de afnemers behoefte hebben en welke 
prijs ze ervoor willen betalen. Het onderzoeken van de factoren die de 
vraag naar bepaalde producten bepalen en het analyseren van de behoef-
ten van de afnemers behoren tot het werkterrein van de commerciële eco-
nomie. Ook proberen ondernemingen door het voeren van reclamecampag-
nes de beeldvorming van hun product gunstig te beïnvloeden in de hoop 
een hogere prijs en/of meer afzet te realiseren.
In de bedrijfseconomie besteden we veel aandacht aan de manieren om 
het financiële resultaat van een organisatie te berekenen. Het financiële 
resultaat berekenen we door van de opbrengsten de kosten af te halen.  
Als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten maakt de organisatie winst, 
als de opbrengsten lager zijn dan de kosten leidt de organisatie verlies. In 
de bedrijfseconomie ligt de nadruk op het berekenen van de kosten, het 
analyseren ervan en op kostenbeheersing. Binnen de commerciële econo-
mie gaat de aandacht vooral uit naar de opbrengstenkant.

Informatie- en communicatietechnologie
Voor het verzamelen, rangschikken en verspreiden van informatie maken 
organisaties gebruik van allerlei technische hulpmiddelen, zoals de compu-
ter en internet. De computer en internet spelen een belangrijke rol bij de 
communicatie tussen de medewerkers van een organisatie, maar ook bij 
de communicatie van een organisatie met haar omgeving.
In de informatie- en communicatietechnologie (ICT) staat de technische 
uitvoering van informatiesystemen op de voorgrond. Hieronder valt het 
ontwikkelen en beheren van computersystemen, informatienetwerken, 
databases en websites. Ook het onderhouden van computers en pro-
grammatuur en het schrijven van administratieve software vallen hieron-
der. Naast het beheren van deze informatiestromen speelt ook het bevei-
ligen van deze informatie tegen bijvoorbeeld hackers een belangrijke rol.

Enterprise Resource Planning
Er is een sterke wisselwerking tussen de verschillende onderdelen die in 
figuur 1.10 zijn weergegeven. Bij het opzetten van de financiële administra-
tie zal de organisatie in eerste instantie rekening houden met de wensen 
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economie
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van de managers (management accounting). Bij het opzetten van de ma-
nagement accounting heeft de leiding van de organisatie een grote mate 
van vrijheid. Bovendien zal men proberen te voldoen aan de eisen waaraan 
de externe verslaggeving (financial accounting) moet voldoen. Maar ook 
vanuit de logistieke hoek en de marketingkant zullen er eisen worden ge-
steld aan de financiële administratie. In de financiële administratie wordt 
zo veel mogelijk voldaan aan de wensen vanuit de verschillende gebruikers 
en aan de wettelijke eisen.
Naast financiële gegevens wil een organisatie ook inzicht hebben in de 
goederenstromen, de voorraden, het ziekteverzuim, de bezettingsgraad van 
de productiemiddelen enzovoort. Om dit mogelijk te maken zijn omvangrijke 
informatiesystemen ontwikkeld, die ook wel worden aangeduid met de 
term: Enterprise Resource Planning (ERP). Met behulp van deze ERP-syste-
men is het onder meer mogelijk de goederen- en geldstromen in een orga-
nisatie nauwkeurig te volgen. Dit is belangrijk voor een goede besturing van 
de organisatie.
Maar organisaties kunnen – tegen betaling – ook gebruikmaken van de gro-
te hoeveelheid informatie waarover internetgiganten zoals Google en Face-
book beschikken. We spreken dan van zogenoemde Big Data. Deze gege-
vens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de interesses en het 
koopgedrag van consumenten en inzicht verschaffen in de verkoopmarkt. 
Dit is voor een onderneming van belang om de vraag naar hun product in 
te schatten en voor de te voeren reclamecampagnes. De bedrijfseconomie 
richt zich in hoofdzaak op financiële informatie, maar voor een organisatie 
zijn ook andere soorten van informatie van belang.

Conclusies
We zetten de vakgebieden die nauw met de bedrijfseconomie zijn verbon-
den nog een keer op een rijtje:
• Financiële administratie (boekhouding)
• Human Resource Management (HRM)
• Logistiek
• Commerciële economie
• Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
• Enterprise Resource Planning (ERP)

§ 1.4 Enkele kenmerken van economische activiteiten

Bedrijfseconomische vraagstukken komen we tegen in verschillende 
soorten en maten. Dit leidt ertoe dat er geen standaardoplossingen zijn. 
Het bedrijfseconomische antwoord op bepaalde vragen hangt af van de 
situatie waarin de vraagstelling zich voordoet. Om een mogelijk misver-
stand direct maar uit de weg te ruimen: bedrijfseconomische inzichten 
zijn niet alleen toepasbaar op bedrijven. In bijna iedere organisatie, of 
het nu een productiebedrijf, een dienstverlenende organisatie of een 
overheidsinstelling is, komen vraagstukken met bedrijfseconomische  
aspecten voor. De financiële middelen om een bepaald doel te bereiken 
zijn immers vaak beperkt: er moet een keuze worden gemaakt waarbij 
ook financiële consequenties een rol spelen. En daar draait het in de be-
drijfseconomie om.

ERP

big data
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Organisaties kunnen hun activiteiten ontplooien in verschillende sectoren, 
zoals productie (industrie, land- en mijnbouw), handel en dienstverlening. 
Omdat iedere sector zijn specifieke kenmerken heeft, gaan we kort op de 
verschillende sectoren in.

1.4.1 Productie
Productiebedrijven brengen een fysiek (= tastbaar) product voort, waar je 
‘tegenaan kunt schoppen’. Productiebedrijven treffen we aan in de indus-
trie, bouwnijverheid en land- en mijnbouw.
Het kenmerkende van de land- en mijnbouw is dat natuurlijke hulpbronnen 
de basis vormen voor het productieproces. Tot deze hulpbronnen behoren 
de groeikracht van de grond (landbouw) en delfstoffen die in de grond zit-
ten, zoals olie, koper en goud (mijnbouw).
Industriële bedrijven maken met behulp van onder meer machines en men-
selijke arbeid van grondstoffen een nieuw product. We spreken dan ook 
wel van ‘maakindustrie’.

Stuk- en massaproductie
Bij het voortbrengen van producten maken we onderscheid in stukproduc-
tie en massaproductie. Bij stukproductie wordt een product in kleine aan-
tallen gefabriceerd en afgestemd op de specifieke wensen van de afnemer. 
Dit komen we bijvoorbeeld tegen bij de bouw van luxe schepen en het laten 
maken van een maatkostuum. Bij massaproductie wordt er geproduceerd 
‘voor de markt’. Bij massaproductie vindt de productie in grote aantallen 
tegelijk plaats en zijn de producten niet afgestemd op de specifieke wen-
sen van een individuele afnemer. In plaats daarvan probeert de producent, 
mede op basis van marktonderzoek, de smaak van een grote groep van af-
nemers goed in te schatten. Voor deze groep van afnemers worden grote 
aantallen producten tegelijk geproduceerd en via de markt aan de man of 
vrouw gebracht. De productie van spijkerbroeken door Levi’s is een voor-
beeld van massaproductie.
Een tussenvorm is serie-massaproductie, zoals we die in de auto-industrie 
tegenkomen. Autofabrikanten maken eerst een grote hoeveelheid van een 
bepaalde serie, om daarna over te schakelen op de productie van een an-
dere serie.

Enkele kenmerkende verschillen tussen stukproductie, massaproductie en 
serie-massaproductie geven we in tabel 1.3 weer.

TAbEl 1.3 Verschillen tussen stukproductie, massaproductie en serie-massaproductie

stukproductie Massaproductie serie-massaproductie

Wensen van de klant Afstemming op indivi-
duele klant

Afstemming op de smaak 
van de markt als geheel

In beperkte mate afstemming 
op wensen individuele klant

Contact met afnemer Direct contact Via de markt Via intermediairs (zoals bij-
voorbeeld autodealers) of via 
de markt

Levering Op bestelling Vanuit de voorraad Vaak op bestelling nadat de 
afnemer zijn voorkeuren heeft 
doorgegeven

Prijsvorming In onderling overleg 
tussen afnemer en 
producent

Via de markt door vraag 
en aanbod (prijsmecha-
nisme, zie hierna)

Via de markt én individuele 
opties (denk aan optiepakke-
ten bij auto’s)

Productie-
bedrijven

stukproductie

Massaproductie

serie-massa-
productie
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Marktvorm en prijsvorming
Met marktvorm bedoelen we het geheel van factoren dat van invloed is op 
de concurrentieverhoudingen en prijsvorming op een markt. We beperken 
ons in dit boek tot twee marktvormen: monopolie en volledige 
mededinging.

We spreken van een monopolie als er van een bepaald product slechts één 
aanbieder is. Een onderneming die een monopoliepositie heeft, kan (tot op 
zeker hoogte) zelf bepalen welke prijs hij of zij voor het product of de dienst 
vraagt. In de praktijk komt het niet vaak voor dat een onderneming een mo-
nopoliepositie inneemt.
In de farmaceutische industrie komt het voor dat een fabrikant de enige aanbie-
der is van een bepaald medicijn. De fabrikant kan dan in principe zelf de prijs 
van het medicijn bepalen. De overheid zal er echter op toezien dat de fabrikant 
geen misbruik van zijn machtspositie maakt, zeker als het om de volksgezond-
heid gaat.

Op een markt van volledige mededinging zijn er veel vragers naar en veel 
aanbieders van een bepaald product. Deze vragers en aanbieders zijn vaak 
over de hele wereld verspreid. Alle vragers en alle aanbieders concurreren 
met elkaar en daarom noemen we deze marktvorm ook wel volkomen con-
currentie.
De markt voor koffie is een voorbeeld van volledige mededinging. De prijs 
van een product op een markt van volledige mededinging komt tot stand 
door vraag en aanbod.

Met prijsmechanisme bedoelen we dat de prijs van een goed tot stand 
komt onder invloed van de totale vraag naar en het totale aanbod van een 
bepaald product. In de meeste gevallen geldt dat de gevraagde hoeveel-
heid stijgt naarmate de prijs van een goed daalt (zie figuur 1.11).

Prijs

Gevraagde hoeveelheid (vraag)

VeelWeinig

Laag

Hoog

  
FIGUUR 1.11  Relatie tussen prijs en gevraagde hoeveelheid

Marktvorm
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 mededinging

Volkomen 
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Prijsmechanisme
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We gaan ervan uit dat de aangeboden hoeveelheid stijgt naarmate de prijs 
van een goed stijgt (zie figuur 1.12).

Prijs

Aangeboden hoeveelheid (aanbod)

VeelWeinig

Laag

Hoog

FIGUUR 1.12  Relatie tussen prijs en aangeboden hoeveelheid

Figuur 1.13 is een combinatie van figuur 1.11 en figuur 1.12 en brengt het 
prijsmechanisme tot uitdrukking.

FIGUUR 1.13  Het prijsmechanisme

Prijs

Gevraagde hoeveelheid =
Aangeboden hoeveelheid     

Hoeveelheid

HoogLaag
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Evenwichtsprijs = P*

Hoog Vraag Aanbod
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Bij de evenwichtsprijs (P*) is de gevraagde hoeveelheid gelijk aan de aan-
geboden hoeveelheid. Dan is de markt in evenwicht. De evenwichtsprijs is 
zowel voor de afnemer als voor de producent een gegeven waarop hij of zij 
geen invloed kan uitoefenen.

1.4.2 Handel
Een handelsonderneming koopt goederen in en verkoopt deze weer zonder 
dat de goederen een fysieke verandering ondergaan. Een handelsonderne-
ming koopt goederen in, slaat die eventueel een tijdje op en verkoopt de 
goederen weer op een later moment, op een andere plaats, in andere hoe-
veelheden en meestal in een andere verpakking. De verhandelde goederen 
ondergaan zelf geen fysieke verandering (met uitzondering van de 
verpakking).
Handelsondernemingen kunnen we onderverdelen in detailhandel en groot-
handel. De detailhandel verkoopt haar producten direct aan de consument 
(de gebruiker van het product). Voorbeelden van detailhandel zijn: speel-
goedketen Intertoys, de HEMA en de supermarkten Albert Heijn en jumbo.
De groothandel koopt haar goederen in bij de producent van de goederen 
en verkoopt ze aan detailhandelsondernemingen of aan andere groothan-
delorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn: Sligro, Makro, Hanos, auto-im-
porteurs en importeurs van koffie.
We geven de weg die een product aflegt van fabrikant naar eindgebruiker in 
figuur 1.14 weer.

FIGUUR 1.14  De weg die een product a�egt van fabrikant naar eindgebruiker

Fabrikant

Groothandel

Markt

Detailhandel

Markt

Consument (eindgebruiker)

Markt

1.4.3 Dienstverlening
Dienstverlenende organisaties maken geen fysiek product maar leveren 
een dienst. Voorbeelden hiervan zijn de diensten van onder meer advoca-
ten, notarissen, administratiekantoren, fysiotherapeuten, artsen, banken 
en bewaking. Bij dienstverlening kunnen goederen betrokken zijn, maar 
staat de inbreng van menselijke arbeid op de voorgrond. Een voorbeeld 
daarvan zijn de adviezen van juridisch adviseurs en advocaten. Hoewel een 
jurist ook gebruikmaakt van materialen zoals papier, computers en 
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meubilair, zijn de vakkennis en de tijd die aan een advies worden besteed 
de belangrijkste factoren die de prijs en de kwaliteit van het advies 
bepalen.

In figuur 1.15 geven we een overzicht van de werkgelegenheid verdeeld 
over de verschillende sectoren.

FIGUUR 1.15  Werkgelegenheid in Nederland per sector (4e kwartaal 2019)

Overheid, onderwijs en
gezondheidszorg 26,6%

Dienstverlening 25,0%

Handel en vervoer 23,7%

Industrie en bouwnijverheid
14,3%

Verhuur en handel onroerend
goed 2,9%

Landbouw, bosbouw, visserij
en delfstoffen 2,1%

Energie, waterbedrijf en
afvalbeheer 1,0%

Cultuur, recreatie, horeca en
overige 4,3%

Bron:  www.statline.cbs.nl

Conclusies
Bij bedrijfseconomische activiteiten kunnen we verschillende aspecten on-
derscheiden, zoals:
• de aard van de economische activiteiten: productie, handel en dienst-

verlening;
• de mate waarin de afnemer invloed heeft op de kenmerken van het pro-

duct: stukproductie, massaproductie en serie-massaproductie;
• de prijsvorming: prijsbepaling via de markt (vraag en aanbod) of in on-

derling overleg tussen individuele koper en verkoper.

http://www.statline.cbs.nl
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Samenvatting

▶ Bedrijfseconomische vraagstukken kunnen we niet los zien van hun con-
text. We moeten ook rekening houden met de omgeving waarbinnen be-
paalde vraagstukken zich aandienen.

▶ In de bedrijfseconomie besteden we vooral aandacht aan de financiële 
gevolgen van bepaalde beslissingen. Maar geld is niet het enige dat telt 
in het leven. Andere factoren die een bijdrage leveren aan de tevreden-
heid of het geluk van mensen zijn onder meer:
• gezondheid
• vrije tijd
• vriendschappen
• vrijheid
• vertrouwen
• milieu

▶ Een organisatie zal een bepaald uitdagend doel willen bereiken, die ze in 
de vorm van een ambitie kan formuleren. Bij het realiseren van haar am-
bitie zal een organisatie rekening (moeten) houden met de positieve én 
negatieve neveneffecten.

▶ Met het begrip markt bedoelen we het samenkomen van het aanbod van 
en de vraag naar een bepaald product. We onderscheiden twee soorten 
markten:
• Concrete markt: vragers en aanbieders ontmoeten elkaar op een be-

paalde fysieke plaats.
• Abstracte markt: vragers en aanbieders ontmoeten elkaar bijvoor-

beeld via internet.

▶ De bedrijfseconomie bestaat uit drie vakgebieden:
• interne verslaggeving (management accounting)
• externe verslaggeving (financial accounting)
• financiering

▶ Inzichten uit de bedrijfseconomie zijn niet alleen toepasbaar op bedrij-
ven, maar ook op andere organisaties, zoals non-profitorganisaties en 
overheidsdiensten.

▶ De bedrijfseconomie is geen geïsoleerd vakgebied, maar staat in con-
tact met andere vakgebieden zoals de financiële administratie, HRM, lo-
gistiek, commerciële economie, ICT en ERP.
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▶ De economische activiteiten in een land kunnen we in sectoren opsplit-
sen. Een gangbare indeling is:
• productie (industrie, bouwnijverheid en land- en mijnbouw)
• handel
• dienstverlening

▶ Bij de productie van goederen maken we onderscheid in:
• Stukproductie: er is direct contact tussen de producent van het goed 

en de vrager (klant), er kan maatwerk worden geleverd en de prijs 
wordt in onderling overleg overeengekomen.

• Massaproductie: het contact tussen producent en de klanten verloopt 
via de markt.

• Serie-massaproductie: het te leveren product kan slechts in geringe 
mate worden afgestemd op de persoonlijke wensen van de afnemer.

▶ Bij monopolie kan de aanbieder de verkoopprijs van het product zelf 
vaststellen. Bij de marktvorm van volledige mededinging komt de prijs 
tot stand onder invloed van het prijsmechanisme. De individuele aanbie-
der of vrager heeft dan geen invloed op de prijs.
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Begrippenlijst

Administratie Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en 
verstrekken van informatie voor het besturen van een 
organisatie en ten behoeve van de verantwoording die 
daarover moet worden afgelegd.

Ambitie Een bepaald (uitdagend) doel willen bereiken, waarbij rekening 
wordt gehouden met de positieve én negatieve neveneffecten.

bbP Bruto Binnenlands Product: omvang van de economische 
activiteiten gemeten in euro’s of dollars.

bedrijfseconomie De wetenschap die het keuzegedrag binnen bedrijven 
bestudeert.

boekhouding Het vastleggen van financiële feiten (achteraf).

brede welvaart Mate van welvaart waarbij rekening wordt gehouden met de 
gevolgen van ons handelen voor het hier en nu, de rest van de 
wereld en toekomstige generaties.

Commerciële economie De wetenschap die de verkoopmarkt analyseert door onder 
meer het keuzegedrag van de kopers te analyseren.

Dienstverlenende sector De sector binnen de economie die zich bezighoudt met het 
leveren van diensten.

Duurzaam ondernemen Het leveren van concurrerend geprijsde goederen en diensten 
waarbij de aarde niet meer wordt belast dan het kan dragen.

Economische wetenschap De wetenschap die het keuzegedrag van de mens bestudeert.

Enterprise Resource 
Planning (ERP)

Een veelomvattend informatiesysteem waarin (bijna) alle voor 
een organisatie belangrijke informatie wordt opgeslagen.

Externe verslaggeving Onderdeel van de bedrijfseconomie dat zich bezighoudt met 
het verschaffen van informatie aan de externe 
belangstellenden van een organisatie.

Financial accounting Zie externe verslaggeving.

Financiële administratie Het vastleggen van financiële feiten (boekhouding) én het 
vastleggen van financiële informatie die op de toekomst 
betrekking heeft (bijvoorbeeld begrotingen maken).
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Financiering Onderdeel van de bedrijfseconomie dat zich bezighoudt met 
het verschaffen en aantrekken van vermogen en met de 
analyse van de financiële resultaten van een organisatie.

Geluk Een gevoel dat mede afhankelijk is van factoren zoals 
financiële middelen, gezondheid, vrije tijd, vriendschappen, 
vrijheid, vertrouwen en milieu.

Handelsonderneming Een onderneming die zich bezighoudt met het kopen en verko-
pen van goederen, zonder dat de verhandelde goederen een 
fysieke verandering ondergaan.

Heterogene producten Producten die van elkaar verschillen.

Human Resource 
Management (HRM)

Het beleid dat een organisatie voert ten aanzien van het 
aantrekken en begeleiden/opleiden van medewerkers.

Informatie- en 
communicatietechnologie 
(ICT)

De technologie met betrekking tot het ontwikkelen van 
informatie- en communicatiesystemen.

Interne verslaggeving Onderdeel van de bedrijfseconomie dat zich bezighoudt met 
het verschaffen van informatie aan managers binnen een 
organisatie.

logistiek De wetenschap die zich bezighoudt met de ingaande en 
uitgaande goederenstromen van een organisatie.

Management accounting Zie interne verslaggeving.

Markt Een concrete of abstracte plaats waar het aanbod van een 
bepaald goed (of dienst) en de vraag naar dat product (dienst) 
samenkomen.

Missie Bondige formulering van het doel van een organisatie.

Monopolie Een marktvorm waarbij er slechts één aanbieder van een 
bepaald product is.

Prijsmechanisme Een marktmechanisme waarbij de prijs van een goed wordt 
bepaald door het aanbod van en de vraag naar dat product.

Private sector Alles buiten de overheid, zoals particulieren, ondernemingen 
en investeerders.

Privatisering Een onderdeel van een overheidsinstelling wordt afgesplitst 
én gaat daarna als financieel-economisch zelfstandige 
organisatie verder. De eigendom (de aandelen) van de 
afgesplitste organisatie komt in handen van de private sector.

Produceren Het voortbrengen van goederen en diensten.
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Productie-onderneming Een onderneming die zich bezighoudt met het voortbrengen 
van goederen. Onder te verdelen in: industrie, bouwnijverheid 
én land- en mijnbouw.

Publieke sector Overheid, zoals ministeries, provincies en gemeenten.

Schaarste Een situatie waarin de (financiële) middelen onvoldoende zijn 
om in alle behoeften te voorzien.

Verzelfstandiging Een onderdeel van een overheidsinstelling wordt afgesplitst 
én gaat daarna als financieel-economisch zelfstandige 
organisatie verder. De eigendom (de aandelen) van de 
afgesplitste organisatie blijft in handen van de 
overheidsinstelling, waaruit dit onderdeel is afgesplitst.

Volledige mededinging De marktvorm waarbij de prijs van een goed wordt bepaald 
door de totale vraag naar en het totale aanbod van dat goed 
(volkomen concurrentie).

Welvaart De mate waarin de mens in staat is in zijn behoeften te 
voorzien (is een relatief begrip).
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Meerkeuzevragen

1.1  De factoren die de mate van welzijn van een individu bepalen, zijn:
a uitsluitend van financiële aard.
b van financiële aard én afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.
c uitsluitend afhankelijk van het behoeftenpatroon van het individu.
d van financiële aard, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en afhan-

kelijk van maatschappelijke ontwikkelingen (zoals veiligheid en milieu).

1.2  Een voorbeeld van een abstracte markt is:
a de vermogensmarkt.
b de ijscokraam op het strand.
c de wekelijkse dorpsmarkt.
d de bloemenveiling in Aalsmeer.

1.3  Een voorbeeld van een concrete markt is:
a de vermogensmarkt.
b de wekelijkse markt in het dorp of in de stad.
c de website ‘Marktplaats’.
d de markt voor koffie.

1.4  Welke van de onderstaande organisaties is financieel-economisch 
 zelfstandig?

a de brandweer.
b de politie.
c oliemaatschappij Shell.
d het Rode Kruis.

1.5  Welke van de onderstaande organisaties behoren tot de publieke sector?
a energiebedrijf Eneco waarvan de aandelen in handen zijn van Mitsubishi.
b de Provinciale Staten van Utrecht.
c het verzelfstandigde RET (Rotterdamse Elektrische Tram).
d Stichting Greenpeace Nederland.

1.6  De bedrijfseconomie bestaat uit de volgende vakgebieden:
a financiële administratie, logistiek en commerciële economie.
b externe verslaggeving, financiering en logistiek.
c interne verslaggeving, externe verslaggeving en financiering.
d interne verslaggeving, financiële administratie en logistiek.

1.7  Welke van de onderstaande vraagstukken behoren tot het vakgebied ma-
nagement accounting?

a het verschaffen van informatie aan de leidinggevenden binnen een organi-
satie.
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b het verschaffen van financiële informatie aan belanghebbenden buiten de 
eigen organisatie.

c het aantrekken van eigen vermogen door de uitgifte van aandelen.
d het aanvragen van een krediet bij de bank.

1.8  Een financieel feit leidt altijd tot een verandering in:
a de bezittingen.
b de schulden.
c het eigen vermogen.
d de bezittingen en/of de schulden en/of het eigen vermogen.

1.9  Welke van de volgende vakgebieden maakt onderdeel uit van de bedrijfs-
economie?

a boekhouden.
b financiering.
c logistiek.
d Human Resource Management (HRM).

1.10  Welke van de onderstaande kenmerken zijn van toepassing bij massapro-
ductie?

a afstemming op de smaak van de markt als geheel.
b direct contact tussen koper en producent van het product.
c levering alleen op bestelling.
d prijs komt tot stand in onderling overleg tussen koper en producent van het 

product.

1.11  Voor een overheidsinstelling die is verzelfstandigd, geldt dat ze:
a financiële steun (subsidie) krijgt van de overheid.
b financieel-economisch zelfstandig is.
c eigendom is van personen of organisaties uit de private sector.

1.12  Bij de marktvorm van volkomen concurrentie:
a kan de aanbieder invloed uitoefenen op de prijs.
b kan de vrager invloed uitoefenen op de prijs.
c is de prijs zowel voor de vrager als voor de aanbieder een gegeven, waarop 

hij/zij geen invloed kan uitoefenen.
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