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Inleiding
Bedrijfskunde is vooral een praktisch vak. Bedrijfskunde gaat over de vraag
wat managers doen of zouden moeten doen om een bedrijf te leiden. De e erste
boeken die over bedrijfskunde werden geschreven, zijn dan ook geschreven
door ervaren managers. Later is geprobeerd het vak bedrijfskunde ook een
wetenschappelijke status te geven. Daarbij is werd een poging gedaan vanuit de
systeemtheorie een allesomvattend theoretisch kader voor de bedrijfskunde te
scheppen. Andere Nederlandstalige leerboeken dragen daar duidelijk de sporen
van. Dit boek is anders omdat het de praktijk als uitgangspunt neemt.

Doelgroep
Het boek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs. Er zijn in het hoger
onderwijs heel veel studenten die later bij een bedrijf zullen gaan werken. Voor
die studenten is dit boek bedoeld. Voor de meeste van die studenten zal bedrijfskunde een bijvak zijn, maar wel een uiterst nuttig bijvak.

Opzet van het boek
Dit boek is als volgt opgezet. We beginnen met uitleggen wat een bedrijf is
wat bedrijfskunde is. En wat managers doen of zouden moeten doen om een
bedrijf te leiden (hoofdstuk 1). Binnen een bedrijf heb je vaak afdelingen, zoals
een afdeling marketing/verkoop, een afdeling productie, enzovoort. De top van
een bedrijf houdt zich bezig met algemeen management, de managers van de
afdelingen houden zich bezig met management in functionele gebieden.
De hoofdstukken 2 en 3 zijn gewijd aan algemeen management. Hoofdstuk 2
gaat over strategisch management. Dat gaat over de afstemming van het bedrijf
met zijn omgeving en over belangrijke beslissingen waarmee het bedrijf zich
voor langere tijd vast legt. Hoofdstuk 3 gaat over management en organisatie;
daarin bespreken we de manieren waarop binnen het bedrijf werkzaamheden
kunnen worden georganiseerd en de manieren waarop afstemming van de
werkzaamheden van verschillende afdelingen kunnen worden gecoördineerd.
De hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 8 zijn gewijd aan het management in functionele
gebieden.
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Hoofdstuk 4 gaat over marketing management: onder meer het kiezen van
de doelgroep en de behoeften van die doelgroep waar het bedrijf zich op gaat
richten.
Hoofdstuk 5 gaat over operations management: het management van de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot productie en logistiek
Hoofdstuk 6 gaat over human resources management (personeelsmanagement)
Hoofdstuk 7 gaat over financieel management
Hoofdstuk 8 gaat over informatiemanagement
In hoofdstuk 9 vind je vier cases waarin je de onderwerpen uit eerdere hoofdstukken kunt toepassen.

Praktijkvoorbeelden
Bedrijfskunde is een heel praktisch vak, maar dat betekent niet dat we geen
aandacht besteden aan theorieën. We bespreken alleen die theorieën die voor
de praktijk een duidelijke praktische relevantie hebben. We maken dat steeds
duidelijk met voorbeelden uit de praktijk. Bedrijfskunde is geen vak voor de
ivoren toren, meer een vak voor mensen die met laarzen in de modder staan.
Dat vind je terug in dit boek.
In dit boek bieden we volop mogelijkheden om je kennis tussentijds te testen.
Zo zijn er vragen bij de casussen en vragen aan het eind van ieder hoofdstuk.

Website
Bij het boek hoort een website: www.basisboekbedrijfskunde.nl. Studenten vinden hier bij elk hoofdstuk oefentoetsen om te testen of ze de stof goed b
 eheersen.
Een begrippentrainer helpt om de belangrijke begrippen en definities in het
boek te leren.
Een deel van deze website is alleen toegankelijk voor docenten. Dat gedeelte
bevat per hoofdstuk extra stof, literatuurverwijzingen en een docenten
handleiding met uitwerkingen van de vragen in het boek. Ook zijn er PowerPoints beschikbaar voor gebruik tijdens de colleges.
Ten slotte: we gebruiken in dit boek steeds het woord ‘hij’. Er zijn gelukkig
steeds meer vrouwelijke managers. Maar we vonden het niet zo fraai om steeds
te schrijven ‘zij of hij’. Lees dus alsjeblieft ‘zij of hij’ waar wij schrijven ‘hij’.
Wij wensen je veel plezier met dit boek!
Sytse Douma en Stijn van den Hoogen

Wat is bedrijfskunde?
Vormenfabriek Tilburg bv
Vormenfabriek Tilburg bv maakt kunststof gietvormen voor de chocolade-
industrie. Het bedrijf heeft een sterke concurrentiepositie en behoort wereldwijd
tot de top drie van fabrikanten van gietvormen voor de chocolade-industrie.
Veruit het grootste deel van de omzet wordt geëxporteerd.
Bij de Vormenfabriek Tilburg bv werken ongeveer 65 mensen. Alle aandelen van
de bv zijn in handen van Rein Nooteboom. Hij is tevens directeur van het bedrijf.
KPMG Nederland
KPMG is een wereldwijde organisatie van accountants en adviseurs. KPMG is
een van de ‘Big Four’, de vier grote en wereldwijd actieve organisaties op het
gebied van accountancy. De andere drie zijn: PWC, EY en Deloitte. In totaal werken bij KPMG wereldwijd ongeveer 162.000 professionals. In Nederland werken
bij KPMG ongeveer 2900 mensen (omgerekend naar fte, fulltime-equivalenten) vanuit kantoren verspreid over het hele land. Ongeveer driekwart van hen
werkt als accountant, belastingadviseur of managementconsultant. Van deze
professionals zijn ongeveer 140 personen mede-eigenaar van KPMG (deze personen heten partners).
Univé Verzekeringen
Univé is een groep van coöperatieve verzekeringsmaatschappijen met hoofdkantoren in Assen en Zwolle. Naast die hoofdvestigingen zijn er 12 regionale
coöperaties met in totaal 140 vestigingen. Univé verkoopt via de regionale
coöperaties schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen.
Voor de schadeverzekeringen is Univé zelf risicodrager. Voor de zorgverzekeringen en de levensverzekeringen treedt Univé op als tussenpersoon. Univé heeft
ongeveer 2700 medewerkers.
DSM nv
DSM is een multinationale onderneming met activiteiten in onder meer Europa,
Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Het hoofdkantoor staat in Heerlen. DSM richt
zich op hoogwaardige chemicaliën op het gebied van gezondheid (o.a. vitamines), voedingssupplementen voor mens en dier en kunststoffen voor indus
triële toepassingen. De omzet van DSM bedroeg in 2015 bijna € 9 miljard. Bij
DSM werkten in 2015 meer dan 20.000 mensen.
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Het concern wordt geleid door de raad van bestuur. De raad van commissarissen houdt toezicht op de activiteiten van de raad van bestuur. De aandelen van
DSM worden verhandeld aan de effectenbeurs in Amsterdam.
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis in
Tilburg. Het biedt een breed scala aan specialismen. Er zijn, exclusief de medisch
specialisten (artsen), ongeveer 6500 mensen in loondienst, maar die werken
niet allemaal fulltime. O
 mgerekend naar fte zijn het ongeveer 2300 personen.
Daarnaast werken er ongeveer 350 medisch specialisten. Van de medisch specialisten werkt een deel bij het ziekenhuis in loondienst, de overige specialisten
zijn vrij gevestigd.
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een stichting zonder winstoogmerk.

1.1

Inleiding
Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met (het verbeteren
van) het functioneren van bedrijven in hun omgeving.

Als jij in een bedrijf gaat werken, is het heel prettig als je iets van bedrijfskunde
weet. Dan weet je beter hoe een bedrijf werkt en functioneer je zelf ook beter.
Bedrijfskunde is in principe een multidisciplinair vakgebied: er is sprake van
inbreng uit andere disciplines (vakgebieden), zoals economie, sociologie, psychologie, rechten en technische wetenschappen. Maar bedrijfskunde is ook een
zelfstandig vakgebied waarin de inbreng van andere vakgebieden vaak niet
meer is te herkennen. Wij besteden in dit boek ruim aandacht aan verschillende
aspecten van de bedrijfskunde. Daarin kun je soms een duidelijke inbreng van
een van de bovengenoemde disciplines herkennen.
Bedrijfskunde is vooral ook een heel praktisch vak. Het is voor een groot deel
gebaseerd op ervaringen van praktijkmensen. Bedrijfskundigen proberen het
functioneren van bedrijven te verbeteren en werken dus vaak als organisatie
adviseur of, wat bijna hetzelfde is, als managementconsultant.
Over één ding is iedereen het wel eens: Bedrijfskunde gaat over bedrijven.
Maar wat is precies een bedrijf? Dat vertellen we je in paragraaf 1.2. Bedrijven
functioneren niet in het luchtledige, maar in een omgeving. Wat we daarmee
bedoelen, leggen we uit in paragraaf 1.3. En in paragraaf 1.4 komen we terug
op de vraag ‘Wat is bedrijfskunde?’ en geven we een overzicht van de inhoud
van dit boek.

1 Wat is bedrijfskunde?

1.2

Wat is een bedrijf?

Dat lijkt een eenvoudige vraag. Natuurlijk weet je wat een bedrijf is. Schrijf je
het even op? Dan kun je zo meteen zien of je hetzelfde bedoelt als wij.
In de intro staan vijf voorbeelden van bedrijven. Wat hebben die bedrijven
gemeenschappelijk?
1. Ze leveren producten of diensten aan afnemers die voor die producten of
diensten betalen. Die producten of diensten noemen we de outputs.
2. Om die outputs te kunnen leveren hebben ze allerlei inputs nodig (zoals
arbeid, materialen, apparatuur en financiële middelen).
3. Ze kunnen alleen blijven bestaan als de inkomsten die zij verkrijgen door
het verkopen van de outputs voldoende zijn om de leveranciers van de
inputs te betalen.
Daarmee hebben we een definitie van het begrip bedrijf gevonden:
Een bedrijf is een organisatie die:
1. producten of diensten (outputs) levert aan afnemers die voor deze outputs betalen;
2. inputs nodig heeft om die outputs te kunnen leveren;
3. alleen blijft bestaan als de inkomsten die zij verkrijgt door de outputs te verkopen voldoende zijn om de leveranciers van de inputs te
betalen.

Wat betekent dit voor de Vormenfabriek?
De Vormenfabriek koopt grondstoffen in, maakt daarvan chocoladevormen en
verzendt die vormen naar de afnemers. Het bedrijf heeft daarvoor ook allerlei andere artikelen, zoals kantoorartikelen, nodig. Ook moet de directeur van
tijd tot tijd het machinepark vervangen. En hij moet af en toe nieuw personeel
aannemen of iemand van een uitzendbureau aantrekken. Daarnaast moet hij
af en toe onderhandelen met zijn bank over verlenging of uitbreiding van het
bankkrediet. Anders gezegd: het bedrijf verwerft allerlei soorten inputs, zoals
grondstoffen, hulpstoffen (o.a. kantoorartikelen), kapitaalgoederen (zoals grote
machines), arbeid en vermogen (zoals bankkrediet). Het bedrijf transformeert
die inputs in outputs (in door de afnemers bestelde vormen), en verkoopt die
outputs aan afnemers. Schematisch ziet dat er als volgt uit (figuur 1.1):
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Transformatie van inputs in outputs

Afbeelding 1.1

Dit proces, dat bestaat uit de verwerving van inputs, de transformatie van
inputs in outputs en het verkopen van outputs, noemen we het primaire proces. Alle bedrijven hebben een primair proces. Het is heel gemakkelijk om het
primaire proces van een bedrijf in de maakindustrie, zoals de Vormenfabriek,
in beeld te brengen. Voor dienstverlenende bedrijven, zoals accountantskantoren en verzekeringsmaatschappijen, is dat wat moeilijker. Dat komt doordat de
outputs van dienstverlenende ondernemingen niet tastbaar zijn: een accountantskantoor levert accountancydiensten, een verzekeringsmaatschappij neemt
risico’s van haar klanten over. Daardoor kun je bij het in beeld brengen van het
primaire proces van een accountantskantoor of van een verzekeringsbedrijf de
goederenstroom door het bedrijf niet als uitgangspunt nemen.

1 Wat is bedrijfskunde?

1.2.1

Overheidsdiensten

Ook een overheidsdienst, zoals het ministerie van Defensie, heeft een primair
proces. Je zou kunnen zeggen dat het ministerie van Defensie veiligheidsdiensten levert aan de samenleving. Maar het ministerie van Defensie wordt betaald
uit belastingopbrengsten. Het verkoopt die diensten niet aan afnemers en is
daarom geen bedrijf, maar een overheidsdienst.
Het verschil tussen een overheidsdienst en een bedrijf is niet erg scherp. Universiteiten of hogescholen verkopen onderwijsdiensten aan studenten, die
daarvoor betalen. Een groot deel van de inkomsten van universiteiten en hogescholen komt van het ministerie van Onderwijs, maar universiteiten en hogescholen lijken toch heel veel op bedrijven: als een hogeschool geen studenten
weet aan te trekken, zal deze ophouden te bestaan. Veel van wat we in dit boek
bespreken, is daarom ook van toepassing op universiteiten en hogescholen.

1.2.2

Bedrijven en ondernemingen

Welke definitie van het begrip bedrijf heb je daarnet opgeschreven? Was dat:
‘Een bedrijf is een organisatie die streeft naar het behalen van winst’ of ‘Een
bedrijf is een organisatie die streeft naar het behalen van een zo groot mogelijke winst’? Dan vind je het misschien vreemd dat het woord winst in onze
definitie van het begrip bedrijf niet voorkomt. Toch is er wel een relatie met het
begrip winst. Winst kan worden gedefinieerd als het verschil tussen opbrengsten en kosten. De opbrengsten bestaan uit de bedragen die het bedrijf van
zijn afnemers ontvangt als betaling voor geleverde producten of diensten. De
kosten bestaan uit de bedragen die het bedrijf aan de verschaffers van de inputs
moet betalen. Zoals het hier staat, lijkt het heel eenvoudig; het definiëren van
het begrip winst en het meten van de winst die gedurende een bepaalde periode is behaald, is echter verre van vanzelfsprekend; het is een onderwerp waar
bedrijfseconomen en accountants zich intensief mee bezighouden; in hoofdstuk 7 gaan wij daar nader op in.
Nu we de begrippen opbrengsten, kosten en winst hebben geïntroduceerd, kunnen we zeggen: ‘een bedrijf is een organisatie die voor haar voortbestaan afhankelijk is van de vraag of de opbrengsten ten minste gelijk zijn aan de kosten’
of ‘een bedrijf is een organisatie die voor haar voortbestaan afhankelijk is van
de vraag of de winst groter dan of gelijk aan nul is’. Als een bedrijf wil blijven
voortbestaan, moet zij dus winst maken. En omdat de meeste bedrijven willen
blijven voortbestaan, streven zij naar het behalen van winst. Dat is echter niet
hetzelfde als het streven naar een zo groot mogelijke winst.
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Univé is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Dat betekent dat Univé
niet streeft naar het behalen van een zo groot mogelijke winst, maar naar het
aanbieden van zo goed mogelijke en zo goedkoop mogelijke verzekeringen aan
haar leden-verzekerden. Maar de winst van Univé moet op langere termijn toch
ten minste gelijk zijn aan nul, anders houdt Univé op den duur op te bestaan.
En Univé wil ook groeien en daarvoor is een behoorlijke winst hard nodig.
Univé streeft dus wel naar het behalen van winst, maar niet naar het behalen
van een zo groot mogelijke winst.
Rein Nooteboom, directeur van de Vormenfabriek, streeft vermoedelijk wel
naar het behalen van een zo groot mogelijke winst. Maar dat is voor hem zeker
niet de enige doelstelling die van belang is. In de Vormenfabriek werken verschillende mensen die al heel lang aan het bedrijf zijn verbonden. Rein Nooteboom heeft met deze mensen behalve een zakelijke ook een persoonlijke band
opgebouwd. Stel dat het mogelijk is om een oudere medewerker te vervangen
door een jongere en goedkopere medewerker. Dan zal Rein Nooteboom de
mogelijkheid om op die manier de winst te vergroten wellicht aan zich voorbij
laten gaan. Het streven naar een zo groot mogelijke winst is wel belangrijk,
maar het is niet de enige doelstelling.
KPMG Nederland is in handen van de partners; het inkomen van de partners is
sterk afhankelijk van de winst die KPMG Nederland maakt. Het is begrijpelijk
dat het streven naar een zo hoog mogelijke winst voor KPMG Nederland een
belangrijke doelstelling is.
DSM is een beursgenoteerd bedrijf. De koers van het aandeel DSM wordt in
sterke mate bepaald door de winst die het bedrijf maakt. Als aandeelhouders
ontevreden worden, verkopen zij hun aandelen en daalt de koers. DSM kan dan
een overnameprooi voor andere bedrijven worden. Daarom is voor DSM het
streven naar een zo hoog mogelijke winst een belangrijke doelstelling. Maar
ook voor DSM is het streven naar een zo hoog mogelijke winst niet de enige
doelstelling.
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is ondergebracht in een stichting. Eventuele winsten worden ingehouden, niet uitgekeerd. Er zijn geen mensen die er
belang bij hebben om te streven naar een zo hoog mogelijke winst. Maar het
ziekenhuis kan wel ophouden te bestaan als de opbrengsten langdurig lager zijn
dan de kosten.

1 Wat is bedrijfskunde?

Afbeelding 1.2

De vijf in de intro genoemde bedrijven streven dus alle naar het behalen van
winst. Maar zij streven niet allemaal naar het behalen van een zo hoog mogelijke winst. Voor de Vormenfabriek, voor KPMG en voor DSM is het streven
naar een zo hoog mogelijke winst een belangrijke (maar niet de enige) doelstelling. We noemen bedrijven waarvoor het streven naar een zo hoog mogelijke
winst een belangrijke doelstelling is, ook vaak ondernemingen. Het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis streeft niet naar het behalen van een zo groot mogelijke
winst; wel wil het blijven voortbestaan, maar daarvoor is het vermijden van
verlies al voldoende. Dus:
Ondernemingen zijn bedrijven waarvoor het streven naar een zo hoog
mogelijke winst een belangrijke doelstelling is.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is dus geen onderneming, maar wel
een bedrijf. Zulke bedrijven noemen we not-for-profit bedrijven of kortweg
‘non-profits’.
Univé is zeker een bedrijf, maar is het ook een onderneming? Daarover kunnen
de meningen verschillen.
Hoe zou jij de Vormenfabriek noemen? Een bedrijf of een onderneming? Het is
allebei juist. Als je de Vormenfabriek een bedrijf noemt, denk je waarschijnlijk
vooral aan de mensen die er werken en aan de werkzaamheden die binnen het
bedrijf plaatsvinden. En als je de Vormenfabriek een onderneming noemt, denk
je vooral aan het opzetten van nieuwe activiteiten, zoals het ontwikkelen van
andere producten of het bouwen van een nieuwe fabriek.
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1.3

Verschillende soorten bedrijven

Er zijn verschillende soorten bedrijven die op allerlei punten van elkaar kunnen
verschillen, zoals:
- aard van de activiteiten;
- grootte van het bedrijf;
- eigendomsstructuur en juridische vorm.

1.3.1

Aard van de bedrijvigheid

Bedrijven verschillen van elkaar in de aard van de activiteiten die ze ontplooien.
We onderscheiden industriële bedrijven, producenten van software, handels
bedrijven, dienstverlenende bedrijven en bedrijven in de land- en tuinbouw en
visserij.

Afbeelding 1.3

Industriële bedrijven
De Vormenfabriek is een industrieel bedrijf. Het primaire proces van een
industrieel bedrijf is een fysiek transformatieproces. Daarbij worden grondstoffen omgezet in halffabricaten of worden halffabricaten verder verwerkt tot
gerede producten. DSM is ook een industriële onderneming. Kenmerkend voor
een industrieel bedrijf is het vervaardigen van een tastbaar product.
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Producenten van software
Producenten van software verschillen van industriële bedrijven doordat ze
geen tastbaar product maken. Voorbeelden zijn producenten van e-books en
bedrijven die games ontwikkelen en verkopen.
Handelsbedrijven
Een handelsonderneming koopt goederen in, meestal in grote hoeveelheden, en
verkoopt die goederen aan afnemers, meestal in kleinere hoeveelheden. C&A is
een handelsonderneming, net als Bol.com.
Dienstverlenende bedrijven
KPMG is een dienstverlenend bedrijf. Een van de diensten die KPMG levert, is
de traditionele accountantscontrole. De accountants en assistent-accountants
van KPMG bezoeken daarvoor de klant, inspecteren allerlei documenten,
nemen steekproeven, voeren gesprekken en transformeren de aldus verkregen
gegevens tot het accountantsoordeel over de juistheid en betrouwbaarheid van
de jaarrekening. Dat is het primaire proces van KPMG. In dit primaire proces
worden geen goederen bewerkt of getransporteerd. Men kan wel zeggen dat er
gegevens worden bewerkt of getransformeerd tot informatie.
Een verzekeringsmaatschappij zoals Univé is ook een dienstverlenend bedrijf.
Het primaire proces van Univé bestaat uit acceptatie (het accepteren van een
verzekering nadat Univé zich een beeld heeft gevormd van de betrokken risico’s en daarvoor een prijs heeft bepaald) en schadeafwikkeling. In het primaire
proces van een verzekeringsmaatschappij worden dus geen goederen bewerkt.
Wel kun je zeggen dat er risico’s worden getransformeerd.
Bedrijven in de land- en tuinbouw en de visserij
Bedrijven in de land- en tuinbouw vormen een groep apart. Het primaire proces van die bedrijven lijkt wel enigszins op dat van een industrieel bedrijf (zij
kopen ook grondstoffen in en leveren tastbare producten aan hun afnemers),
maar ze worden in het spraakgebruik toch niet als industriële bedrijven aan
geduid. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de visserij.
Lang niet alle bedrijven kunnen eenduidig worden geclassificeerd als industrieel bedrijf, softwareproducent, handelsbedrijf of dienstverlenend bedrijf.
Industriële bedrijven hebben vaak ook handelsactiviteiten of leveren diensten
op het gebied van onderhoud. Ook handelsbedrijven leveren hun klanten vaak
service.
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1.3.2

Grote en kleine ondernemingen

Er zijn er in Nederland meer dan 750.000 bedrijven. De meeste daarvan zijn
erg klein en bieden slechts werk aan één of twee mensen. Denk aan je kapper
of je tandarts.
Box 1.1

Henk Smits Haarmode

Afbeelding 1.4

Henk Smits heeft een eigen kapperszaak in Goirle. Zowel mannen als vrouwen
kunnen bij hem terecht. Henk knipt zelf de mannen, voor de vrouwen heeft hij
een medewerkster in dienst.

Bij een hele kleine onderneming, zoals Henk Smits Haarmode, doet de eigenaar heel veel dingen zelf. Henk Smits werkt niet alleen als kapper, hij doet ook
het personeelsbeleid (dat is niet veel werk, hij heeft maar één personeelslid), de
inkoop, het financiële beleid en de administratie.
Bij Henk Smits werken twee mensen, maar er zijn ook kappers die alleen werken. Wij hebben hierboven een ‘bedrijf’ gedefinieerd als een organisatie die aan
bepaalde kenmerken voldoet. Maar een organisatie is een samenwerkingsverband van twee of meer personen. Toch spreken we ook bij een kapper die als
zelfstandige werkt, nog van een bedrijf. Veel van wat we in dit boek bespreken,
is ook voor deze hele kleine bedrijven van belang.
Bij een wat grotere onderneming, zoals de Vormenfabriek, met ongeveer
65 medewerkers, kan de directeur niet meer direct leidinggeven aan alle medewerkers. Er zijn drie afdelingen: sales, operations en administratie. Daarnaast
is er een managementteam, dat bestaat uit de algemeen directeur en de leidinggevenden van de drie afdelingen.
Er zijn in Nederland ook hele grote ondernemingen, zoals Unilever, DSM,
Philips, Heineken, Shell en ING. Zulke grote ondernemingen kennen meestal
een divisiestructuur, waarbij iedere divisie verantwoordelijk is voor een bepaald
land, een bepaalde klantengroep of een bepaalde productgroep.
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1.3.3

Juridische vorm

Ondernemingen hebben niet allemaal dezelfde juridische vorm.
De Vormenfabriek is een bv. Dat staat voor besloten vennootschap. Een besloten vennootschap kent aandelen, maar die aandelen kunnen niet zomaar aan
iedereen worden verkocht. Bij de Vormenfabriek is er maar één aandeelhouder, maar vaak zijn er meerdere aandeelhouders. Als een van de aandeelhouders zijn aandelen wil verkopen, moet hij die aandelen eerst aanbieden aan de
andere aandeelhouders.
DSM is een nv. Dat staat voor naamloze vennootschap. Een naamloze vennootschap kent ook aandelen. De aandelen van een nv kunnen in principe wel aan
iedereen worden verkocht. Als de aandelen worden verhandeld op een effectenbeurs (zoals die van DSM), kan er een levendige handel in die aandelen ontstaan.
Kleine ondernemingen (een kapper, een tandarts) hebben vaak de vorm van
een eenmanszaak. Veel mensen die met een eigen bedrijf beginnen, doen dat
in de vorm van een eenmanszaak. In een eenmanszaak is één persoon met zijn
gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Dat
is een belangrijk nadeel als het bedrijf groter wordt en er meerdere mensen
bij het bedrijf werken. Daarom kiezen veel ondernemers die zijn begonnen als
eenmanszaak ervoor om hun bedrijf om te zetten in een bv als het bedrijf een
bepaalde omvang heeft bereikt. Als de zaken slecht gaan, kan de bv failliet gaan
terwijl het vermogen van de eigenaar van de bv buiten schot blijft. Bij een eenmanszaak kunnen wel meerdere personen werken. Een tandarts met een eenmanszaak kan best een tandartsassistente in dienst hebben.
Univé is een coöperatieve vereniging. Wie bij Univé een verzekering afsluit,
wordt automatisch lid. Univé heeft dus leden, geen eigenaren.
Professionele dienstverleners (managementconsultants, advocaten, accountants en artsen) werken vaak met elkaar samen in een maatschap. Dat kan heel
goed werken als het aantal leden van de maatschap niet al te groot is. Kleine
accountantskantoren zijn vaak een maatschap. Maar KPMG Nederland, vroeger ook een maatschap, is nu een nv.

1.4

Bedrijf en omgeving

Bedrijven functioneren natuurlijk niet in het luchtledige. Ze functioneren in
wat we ‘de omgeving’ noemen. Daarbij maken we onderscheid tussen de algemene omgeving en de taakomgeving, zie figuur 1.2.
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Algemene omgeving
Taakomgeving
Bedrijf

Figuur 1.2

1.4.1

Onderscheid algemene omgeving en taakomgeving

De taakomgeving

De taakomgeving bestaat uit de personen en organisaties waarmee het bedrijf
direct contact heeft. Denk aan afnemers, leveranciers en vermogensverschaffers.
In figuur 1.3 zie je verschillende organisaties of personen waarmee het bedrijf
een relatie heeft. Die relaties zijn aangegeven met pijlen. Je ziet in figuur 1.3
ononderbroken pijlen en onderbroken pijlen. De ononderbroken pijlen geven
aan dat er sprake is van een ruilrelatie. Het bedrijf betrekt grondstoffen van
leveranciers en betaalt voor die grondstoffen. Dat is een ruilrelatie. Het bedrijf
levert producten aan afnemers, die voor die producten betalen; dat is ook een
ruilrelatie. En het bedrijf heeft bijvoorbeeld een krediet in rekening-courant
bij een bank; daarvoor betaalt het bedrijf rente aan de bank. Dat is ook een
ruilrelatie.
Ook de concurrenten van het bedrijf op de afzetmarkt zijn opgenomen. Het
bedrijf onderhoudt weliswaar meestal niet een ruilrelatie met concurrenten,
maar de concurrenten op de afzetmarkt onderhouden wel een ruilrelatie met
de afnemers van het bedrijf. Het bedrijf heeft ook concurrenten op de inkoopmarkten. Dat zijn andere bedrijven die soortgelijke grondstoffen betrekken van
dezelfde leveranciers. De concurrenten op de verschillende inkoopmarkten zijn
– om het schema niet te ingewikkeld te maken – niet in figuur 1.3 opgenomen.
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Vermogensverschaffers

Leveranciers

Concurrenten

Bedrijf

Organisaties van
werknemers
en werkgevers

Afnemers

Overheid

Uitvoeringsorganen
van werknemersverzekeringen

Belangengroepen
Kamers van
Koophandel

Figuur 1.3

Schematische voorstelling van de omgeving van een in Nederland werkzaam
bedrijf

Het bedrijf onderhoudt dus ruilrelaties met zijn afnemers, met zijn leveranciers en met haar vermogensverschaffers. Meestal gaat het om zeer intensieve
relaties. Daarmee bedoelen we dat er sprake is van frequente en voor de onder
neming ook heel belangrijke relaties.
Het voortbestaan van het bedrijf is direct afhankelijk van de vraag of het bedrijf
erin slaagt zijn producten tegen acceptabele prijzen te verkopen. Het bedrijf
zal er daarom alles aan willen doen om het de klant naar de zin te maken: de
klant is koning. Dat is de reden waarom marketing in ieder bedrijf een hele
belangrijke functie is; het is ook de reden waarom bedrijven bij het formuleren
van hun strategie in de eerste plaats kijken naar de afzetmarkt en naar hun
concurrenten op die afzetmarkt.
De meeste bedrijven onderhouden ook intensieve relaties met hun leveranciers.
Daarbij kun je denken aan de leveranciers van grondstoffen, hulpstoffen, componenten, machines en energie, maar ook aan accountants, organisatieadviseurs
en reclamebureaus. Het bedrijf heeft daarnaast ook behoefte aan vermogen. Dat
wordt of is aan het bedrijf ter beschikking gesteld door de vermogensverschaffers. Daarbij moet je denken aan banken (nagenoeg alle bedrijven hebben bij
een of meer banken een krediet in rekening-courant), en aan institutionele en
particuliere beleggers. Institutionele beleggers (verzekeringsmaatschappijen,
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pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen) kunnen als aandeelhouder
bij de onderneming betrokken zijn, maar ook langlopende k redieten aan de
onderneming verstrekken. De relaties met afnemers, leveranciers en vermogensverschaffers zijn voor ieder bedrijf van levensbelang. Deze relaties komen
in dit boek op verschillende plaatsen terug.
Naast afnemers, leveranciers, vermogensverschaffers en concurrenten zijn er
verschillende andere organisaties die de gang van zaken bij het bedrijf kunnen
beïnvloeden. De relaties die het bedrijf met die organisaties onderhoudt, zijn
aangegeven met onderbroken pijlen. De onderbroken pijlen geven aan dat het
bedrijf met de betrokken organisaties een relatie heeft zonder dat er sprake is
van een ruilrelatie. Deze organisaties worden nu heel beknopt beschreven.
De organisaties van werknemers en werkgevers
De meeste bedrijven hebben zelden contact met de organisaties van werk
nemers (de vakbonden) of met een werkgeversvereniging. Maar bij een reorganisatie waarbij banen verloren dreigen te gaan, spelen de vakbonden meestal
een belangrijke rol. Bedrijven zijn wel gebonden aan de collectieve arbeids
overeenkomst (cao) die hun werkgeversvereniging sluit met de vakbonden.
Grote ondernemingen, zoals Philips, sluiten zelf een cao af met de vakbonden.
De uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringen
Er zijn in Nederland verschillende specifiek voor werknemers geldende sociale
verzekeringen, waaronder de werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en de Ziektewet (ZW). De uitvoering van deze wetten is in
handen van het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen).
Bedrijven betalen voor hun werknemerspremie aan het UWV. Als een bedrijf
een medewerker met een vast dienstverband wil ontslaan, kan dat alleen na
toestemming van het UWV of van de kantonrechter.
De Kamers van Koophandel
De Kamers van Koophandel geven aan ondernemers voorlichting en advies
over allerlei onderwerpen, zoals de vestigingswetgeving, subsidieregelingen en
rechtsvormen. Daarnaast zijn de Kamers van Koophandel ook belast met een
aantal wettelijke taken. Tot die wettelijke taken behoort het bijhouden van het
handelsregister. Alle vestigingen van bedrijven moeten zich, op enkele kleine
uitzonderingen na, laten inschrijven in het handelsregister. Naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en coöperatieve verenigingen moeten
eenmaal per jaar hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Deze gedeponeerde jaarrekeningen zijn openbaar.
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Belangengroepen
Ondernemingen krijgen soms ook te maken met belangengroepen. Daarmee
bedoelen we groepen die zich inzetten voor een bepaald belang. Dat kan zijn
een algemeen belang, maar ook het directe eigenbelang van de leden van de
groep. Voorbeelden zijn milieugroepen en groepen van omwonenden.

Afbeelding 1.5

De overheid
Bedrijven hebben op velerlei terreinen te maken met de overheid. Denk maar
aan belastingheffing, subsidies, ruimtelijke ordening, milieu, infrastructuur en
mededingingsbeleid. Op elk van deze beleidsterreinen kan het bedrijf in aanraking komen met de rijksoverheid en in vele gevallen ook met de provincie, de
gemeente of de Europese Commissie.
De belastingheffing
Voor ondernemingen zijn de belangrijkste belastingen de omzetbelasting
(vaak aangeduid als de btw), de inkomstenbelasting en de vennootschaps
belasting. Met de omzetbelasting krijgt iedere onderneming te maken. Of de
onderneming te maken krijgt met de vennootschapsbelasting, hangt af van de
rechtsvorm van de onderneming: alleen nv’s en bv’s zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting. Eenmanszaken betalen alleen de inkomstenbelasting
(zie box 1.2 voor een uiteenzetting over omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting).
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Box 1.2

De belangrijkste belastingen in Nederland

De belangrijkste belastingen waarmee een Nederlandse ondernemer te maken
krijgt, zijn:
- de omzetbelasting (meestal aangeduid als de btw);
- de vennootschapsbelasting;
- de inkomstenbelasting.
De omzetbelasting of de btw
Ieder bedrijf krijgt te maken met de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt
ook vaak aangeduid als de btw, de belasting over de toegevoegde waarde.
Ieder bedrijf is verplicht aan Nederlandse afnemers omzetbelasting in rekening te brengen. Daartegenover staat dat het bedrijf de omzetbelasting die het
betaalt over ingekochte goederen, terugontvangt. Het voorbeeld van Tafel bv
maakt duidelijk hoe het systeem van de omzetbelasting werkt.
Voorbeeld: Tafel bv
Tafel bv verkoopt in oktober 2018 5000 tafels voor € 200 per stuk aan afnemers
in Nederland. Het tarief van de omzetbelasting is 21%. Tafel bv moet dan voor
iedere tafel 21% van € 200, ofwel € 42 omzetbelasting in rekening brengen. In
totaal ontvangt Tafel bv dan van de afnemers een bedrag van € 210.000 aan
omzetbelasting. Deze omzetbelasting moet je aan de fiscus (de Belastingdienst)
voldoen.
Tafel bv heeft in oktober 2018 van andere Nederlandse ondernemingen 20.000
tafelpoten à € 15 en 5000 tafelbladen à € 50 ingekocht. In totaal heeft Tafel bv
dus voor € 550.000 tafelpoten en tafelbladen ingekocht. Daarover heeft Tafel bv
21% omzetbelasting betaald. Dat is € 115.500. Dit bedrag mag Tafel bv aftrekken
van de door het bedrijf aan de fiscus af te dragen omzetbelasting. Per saldo
moet het bedrijf dus aan de fiscus € 94.500 (dat is € 210.000 minus € 115.500)
voldoen.
Je kunt het ook zo bekijken: Tafel bv heeft door tafelpoten en tafelbladen te
assembleren tot hele tafels waarde toegevoegd (want er zijn nu immers geen
losse onderdelen meer; het zijn echte tafels geworden). Tafel bv heeft voor in
totaal € 550.000 tafelpoten en tafelbladen ingekocht en heeft de tafels verkocht
voor € 1.000.000. Tafel bv heeft dus een waarde van € 450.000 toegevoegd. Het
bedrag dat Tafel bv per saldo aan de fiscus moet afdragen (€ 94.500), is precies
21% van deze toegevoegde waarde. Dat verklaart ook de naam btw: belasting
over de toegevoegde waarde!
De vennootschapsbelasting
Een nv en een bv krijgen ook te maken met de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend over de door een nv of bv gedurende een
bepaald jaar gemaakte winst. Een voorbeeld maakt duidelijk wat we bedoelen.
Voorbeeld
Stel dat jij eigenaar en directeur bent van Tafel bv.
We gaan uit van de volgende gegevens:
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-

Tafel bv verkoopt gedurende 2018 60.000 tafels à € 200 per stuk.
Tafel bv koopt gedurende 2018 240.000 tafelpoten in à € 15 per stuk en
60.000 tafelbladen à € 50 per stuk.
De loonkosten van jouw medewerkers gedurende 2018 bedragen
€ 3.600.000. Jouw eigen loonkosten gedurende 2008 bedragen € 70.000.
De interestlasten van Tafel bv over 2018 bedragen € 240.000.
De afschrijvingen van Tafel bv over 2018 bedragen € 550.000.

Dat leidt tot de volgende resultatenrekening:
Omzet
Inkopen
Loonkosten
Interestlasten
Afschrijvingen
Winst

€ 12.000.000
€ 6.600.000
€ 3.670.000
€ 240.000
€ 550.000
€ 940.000

Tafel bv moet vennootschapsbelasting betalen over deze winst ad € 940.000.
De inkomstenbelasting
Net als alle andere Nederlanders krijgen ondernemers ook te maken met de
inkomstenbelasting. Stel dat jij directeur en enig aandeelhouder bent van Tafel
bv. Als directeur van Tafel bv krijg je een brutosalaris van € 70.000. Over dat
bedrag moet je inkomstenbelasting betalen. Stel dat je daarnaast van Tafel bv
een dividenduitkering ontvangt van € 200.000. Over dat bedrag moet je ook
inkomstenbelasting betalen.
Als je jouw onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak (dus niet een
bv), betaal je geen vennootschapsbelasting. Je betaalt dan echter inkomstenbelasting over de winst. De winst bedraagt dan € 940.000 plus € 70.000 (je krijgt
dan geen salaris, dus de daarmee gemoeide loonkosten vervallen). De winst van
jouw bedrijf is dan € 1.010.000. Over dat bedrag moet je dan inkomstenbelasting betalen.

Het mededingingsbeleid
In Nederland werkzame ondernemingen hebben te maken met het Europese
en het Nederlandse mededingingsbeleid. Het Europese mededingingsregime
is gebaseerd op het Verdrag van Rome, het Nederlandse mededingingsbeleid
op de Mededingingswet. De kern van het Europese en het Nederlandse mededingingsbeleid is (1) dat afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie
beperken verboden zijn, en (2) dat voor grote fusies en overnames voorafgaande
toestemming nodig is.
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1.4.2

De algemene omgeving van een bedrijf

De algemene omgeving bestaat uit al die ontwikkelingen en factoren die voor
het bedrijf van belang zijn en die niet horen tot de taakomgeving. Daarbij moet
je denken aan:
- demografische ontwikkelingen zoals leeftijdsopbouw van de bevolking,
aantal geboorten, aantal eenpersoonshuishoudens enzovoort; deze factoren
kunnen van belang zijn voor de ontwikkeling van de vraag naar bepaalde
producten;
- economische factoren zoals de ontwikkeling van de koopkracht en de ontwikkeling van de loonkosten en de rentestand;
- sociaal-culturele factoren, zoals eetcultuur, koopgewoonten en besteding
van vrije tijd;
- technologische ontwikkelingen, in het bijzonder digitalisering;
- ecologische factoren, in het bijzonder de zorg van velen over de opwarming
van de aarde.

Afbeelding 1.6

1.5

Wat is bedrijfskunde?

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met het verbeteren van het
functioneren van bedrijven in hun omgeving. Dat weet je nu wel. Maar hoe doe
je dat?
Als je het functioneren van een bedrijf wil verbeteren, ga je eerst kijken naar de
manier waarop het bedrijf geleid of ‘gemanaged’ wordt. De manier waarop een
bedrijf wordt geleid, is een heel belangrijke factor voor het goed functioneren
van een bedrijf. Bij bedrijfskunde gaat het dus vooral over management.
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Management kan zijn algemeen management of functioneel management.
Algemeen management is het management van het bedrijf als geheel. Functioneel management is het leidinggeven aan een afdeling die een bepaalde functie
uitvoert.
Bij een heel klein bedrijf, zoals Henk Smits Haarmode, zijn er geen afdelingen en is er dus ook geen sprake van het management van een afdeling. Bij de
Vormenfabriek zijn wel afdelingen, die binnen het bedrijf een bepaalde functie
verzorgen, zoals een afdeling marketing en een afdeling productie. De manager van de afdeling marketing houdt zich bezig met marketingmanagement, de
manager van de afdeling productie met productiemanagement.
Algemeen management heeft betrekking op de afstemming van het bedrijf met
zijn omgeving (strategisch management) en op het vormgeven van de interne
structuur van het bedrijf en het leiden van het bedrijf als geheel (management
en organisatie).
Functioneel management heeft betrekking op het managen van een afdeling
die zich bezighoudt met een bepaalde functie. Wij onderscheiden de volgende
functionele gebieden:
- marketingmanagement;
- operations management (productiemanagement);
- human resources management (HRM);
- informatiemanagement;
- financieel management.
De opbouw van dit boek is weergegeven in figuur 1.4.
Algemeen management
Strategie (2)
Management en organisatie (3)

Marketingmanagement (4)

Operations
management (5)

HR
management (6)

Financieel
management (7)

Algemeen management
Bedrijfskunde in de praktijk (9)
Figuur 1.4

De structuur van het boek

Informatiemanagement (8)
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We beginnen met twee hoofdstukken over algemeen management: Strategie
(hoofdstuk 2) en Management en organisatie (hoofdstuk 3).
Strategie (hoofdstuk 2)
Strategisch management gaat over de afstemming van het bedrijf op zijn omgeving. Strategisch management heeft betrekking op de lange termijn en is vooral
de verantwoordelijkheid van de top van het bedrijf.
Management en organisatie (hoofdstuk 3)
Binnen het bedrijf moet iedereen weten wat hij moet doen. Daarom zijn er
behalve bij hele kleine bedrijven afdelingen, zoals een afdeling marketing en
verkoop, een afdeling productie en een afdeling personeelszaken. De top van
het bedrijf is verantwoordelijk voor het vormgeven van de interne structuur
van het bedrijf en voor het vastleggen van ieders verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.
Dan volgen hoofdstukken over vijf functionele gebieden: marketingmanagement (hoofdstuk 4), operations management (hoofdstuk 5), human resources
management (hoofdstuk 6), financieel management (hoofdstuk 7) en informatiemanagement (hoofdstuk 8).
Marketingmanagement (hoofdstuk 4)
Marketingmanagement gaat over de relaties met afnemers en potentiële afnemers. Wat zijn de behoeften van de afnemers? Hoe kunnen wij het beste in die
behoeften voorzien? Welke prijs zijn afnemers bereid te betalen voor onze producten of diensten? Hoe zorgen we ervoor dat potentiële afnemers ons weten te
vinden? Deze en andere vragen worden besproken in hoofdstuk 4.
Operations management (hoofdstuk 5)
Bedrijven moeten de producten of diensten die zij aan klanten verkopen op een
efficiënte manier produceren. De bedrijfskunde houdt zich daarom ook bezig
met de besturing van primaire processen en de beheersing van de goederenstromen binnen en tussen ondernemingen. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 5 over operations management.
Human resources management (hoofdstuk 6)
Ieder bedrijf bestaat in de allereerste plaats uit mensen. Meestal zijn dat meerdere mensen, die met elkaar samenwerken om een goed resultaat te bereiken.
Daarom is het van groot belang dat het bedrijf goede mensen aantrekt en vasthoudt. Human resources management (hoofdstuk 6) gaat over de werving en
selectie van medewerkers, scholing en opleiding, en de bevordering en beloning
van medewerkers.
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Financieel management (hoofdstuk 7)
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de verkoopopbrengsten voldoende zijn om
de leveranciers van de inputs te betalen. Daarvoor is een goed inzicht in de
geldstromen en in de financiële situatie van het bedrijf van groot belang. Dat is
het onderwerp van hoofdstuk 7.
Informatiemanagement (hoofdstuk 8)
Bedrijven hebben om te kunnen functioneren allerlei soorten van informatie
nodig. In die informatiebehoeften van een bedrijf kan worden voorzien door
gebruik te maken van een, meestal specifiek voor een bepaald bedrijf op maat
gemaakt informatiesysteem. Het ontwerpen en gebruiken van een dergelijk
systeem wordt aangeduid als informatiemanagement (hoofdstuk 8).
Bedrijfskunde in de praktijk (hoofdstuk 9)
In hoofdstuk 9 gaan we naar de praktijk van de bedrijfskunde. We bespreken
vier bedrijven: een startend bedrijf, een middelgroot bedrijf, een groot beursgenoteerd bedrijf en een not-for-profit bedrijf. De problematiek waarmee deze
bedrijven te maken kunnen krijgen, is nogal verschillend. Maar je zult zien dat
ze ook veel gemeenschappelijk hebben, en dat het vak bedrijfskunde heel relevant is voor de praktijk van sterk uiteenlopende bedrijven.

1.6

Samenvatting

In dit hoofdstuk is een bedrijf gedefinieerd als ‘een organisatie die voor haar
voortbestaan afhankelijk is van de vraag of de inkomsten die zij verkrijgt door
haar outputs te verkopen, voldoende zijn om de leveranciers van de inputs te
betalen’.
Na het introduceren van de begrippen opbrengsten, kosten en winst kan een
bedrijf ook gedefinieerd worden als ‘een organisatie die voor haar voortbestaan
afhankelijk is van de vraag of de winst groter dan of gelijk is aan nul’. Hierbij
is streven naar het behalen van winst om voort te bestaan niet hetzelfde als het
streven naar een zo hoog mogelijke winst.
Bedrijven verschillen van elkaar wat betreft de aard van het primaire proces, de
grootte van het bedrijf en de juridische vorm van het bedrijf.
Verschillen in de aard van het primaire proces komen voort uit verschillen in
de aard van de activiteiten die de onderneming ontplooit.
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Industriële bedrijven hebben een fysiek transformatieproces waarbij grondstoffen omgezet worden in eindproducten. Producenten van software maken
niet-tastbare producten (software), die zij verkopen aan klanten. Bij een handelsbedrijf bestaat het primaire proces uit het inkopen en verkopen van goederen, zonder dat die goederen worden bewerkt. In een dienstverlenend bedrijf
worden gegevens verwerkt of getransformeerd tot informatie. Bedrijven in de
land- en tuinbouw leveren net als industriële bedrijven tastbare producten,
maar worden toch niet als industriële bedrijven beschouwd.

Afbeelding 1.7

Ook met betrekking tot de grootte zijn er verschillen tussen bedrijven. Bij een
klein bedrijf zijn er meestal geen afdelingen; bij een middelgroot bedrijf vind
je wel vaak afdelingen zoals een afdeling verkoop en een afdeling productie; bij
grote ondernemingen zijn er meestal divisies, bijvoorbeeld divisies voor een
bepaalde productgroep.
Een ander verschil tussen bedrijven heeft betrekking op de juridische vorm.
Daarbij gaat het vooral om de vraag wie de eigenaren van het bedrijf zijn en wie
voor eventuele schulden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Een naamloze
vennootschap kenmerkt zich door het feit dat de aandelen gemakkelijk kunnen worden verhandeld. Daardoor kunnen er zeer veel aandeelhouders zijn,
die dagelijks veranderen. De aandeelhouders zijn eigenaar van een of meer aan-

1 Wat is bedrijfskunde?

delen; dat geeft hun het recht om dividend te ontvangen en om het aandeel te
verkopen. Een coöperatieve vereniging is een vereniging; deze heeft leden, geen
eigenaren. Bij een maatschap zijn de leden van de maatschap de eigenaren van
de onderneming.
De relaties die de onderneming met haar omgeving heeft, kunnen worden
onderscheiden in ruilrelaties en andere relaties. Met een ruilrelatie wordt
bedoeld dat de ene organisatie tegen betaling producten of diensten levert aan
de andere organisatie. Dit geldt voor de leveranciers, afnemers en vermogensverschaffers. De concurrenten van het bedrijf hebben ook een ruilrelatie, maar
dan met de afnemers van het bedrijf. Naast deze vier soorten organisaties zijn
er nog verschillende andere organisaties die de gang van zaken van het bedrijf
kunnen beïnvloeden zonder dat er sprake is van een ruilrelatie, zoals de organisaties van werknemers en werkgevers, de uitvoeringsorganen van de sociale
zekerheid, de Kamers van Koophandel, en diverse belangengroepen en overheidsinstanties.

Vragen
1. Wat bedoelen we in dit boek met ‘primair proces’?
2. Kunnen er bij een eenmanszaak twee of meer mensen werken?
3. Wat is een ruilrelatie? Met wie onderhoudt een accountantskantoor zoals
KPMG ruilrelaties?
4. Wat is het belangrijkste verschil tussen een nv en een bv?
5. Je weet natuurlijk wat btw is. Maar waarvan vormen de letters btw de afkorting?
6. Wat zijn de twee hoofdpunten van het Europese mededingingsbeleid? En
van het Nederlandse mededingingsbeleid?
7. Wat verstaan we onder de taakomgeving van een bedrijf?

Opdracht
Je kent vast wel iemand die werkt bij een bedrijf of die een eigen bedrijf heeft.
Ga met die persoon een gesprek aan en probeer op grond daarvan het bedrijf
te typeren naar de aard van de bedrijvigheid en naar de juridische vorm van
het bedrijf. Probeer ook de taakomgeving van het bedrijf (zoals in figuur 1.3)
in kaart te brengen.
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