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Woord vooraf bij de derde druk

De derde druk van dit boek is qua opzet en uitwerking in hoofdlijnen gelijk aan 
de eerste en de tweede druk. Het is dus, net als de eerste en de tweede druk van 
dit boek, geschreven door verschillende auteurs, die ieder een grote mate van 
deskundigheid bezitten op een gespecialiseerd vakgebied. Daarbij is veel aan
dacht besteed aan de onderlinge samenhang, zodat toch een boek is ontstaan 
dat meer is dan de som van de afzonderlijke hoofdstukken.

De derde druk is ten opzichte van de tweede druk echter ook op een aantal pun
ten gewijzigd. De tweede druk bestond uit tien hoofdstukken, de derde druk 
bevat elf hoofdstukken. De hoofdstukken 6, 7, 8, 10 en 11 zijn geheel nieuw. Alle 
andere hoofdstukken zijn geactualiseerde versies van hoofdstukken die ook in 
de tweede druk waren opgenomen.

Een belangrijk verschil tussen de derde druk en de tweede druk is dat de onder
werpen informatiemanagement, balans en resultatenrekening, management
rapportage en externe verslaggeving in afzonderlijke hoofdstukken geheel 
opnieuw zijn opgezet. Daarbij wordt beter dan voorheen aangesloten bij de 
belevingswereld van de student.

De hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5 en 9 zijn door de auteurs van de oorspronkelijke 
hoofdstukken bewerkt. De hoofdstukken 8 en 10 zijn geschreven door Jan 
Bouwens, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. De hoofdstukken 6, 7 en 
11 zijn door mij geschreven, waarbij ik voor wat betreft de hoofdstukken 7 en 
11 delen van de oorspronkelijke, door respectievelijk A. te Bos en J. Dijksma 
geschreven hoofdstukken heb gebruikt.

Ik ben mijn medeauteurs (Winand Grooten, Sjoerd Romme, Peter Leeflang 
en Jan Bouwens) en allen die aan eerdere drukken van dit boek hebben mee
gewerkt (Will Bertrand, Ab te Bos, Roger Coenen, Jan Dijksma en Jacqueline 
GomashieKersten) veel dank verschuldigd. 

Ik ben voorts dank verschuldigd aan Bart Vos, hoogleraar aan de Universiteit 
van Tilburg, voor commentaar op hoofdstuk 6 (operationeel management), aan 
Piet Ribbers, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, en Jan Leens, kern
docent aan de Hogeschool van Amsterdam, voor het leveren van ideeën voor 
en commentaar op hoofdstuk 7 (informatiemanagement) en aan mijn zoon 
Maarten Douma voor het leveren van commentaar op hoofdstuk 8 (balans en 
resultatenrekening).

Bij dit boek behoort een docentenhandleiding. Bij het samenstellen daarvan 
heb ik gebruik gemaakt van vragen en opgaven die zijn ontwikkeld door Jan 
Adriaanse van de Universiteit Leiden. 
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Ten slotte wil ik Gerdi Smit van uitgeverij Sdu dankzeggen voor haar steun bij 
het tot stand komen van de derde druk van dit boek.

Tilburg, 20 januari 2009
Sytse Douma

De auteurs van de derde druk

Prof. dr. J. F.M.G. Bouwens is hoogleraar accounting aan de faculteit Economie 
en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Prof. dr. S.W. Douma is hoogleraar strategie en organisatie aan de faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Mr. W.M.H. Grooten is universitair docent juridische organisatie aan de facul
teit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Prof. dr. P.S.H. Leeflang is hoogleraar marketing en marktonderzoek aan de 
faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. dr. A.G.L Romme is hoogleraar Entrepreneurship and Innovation aan de 
faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences van de Technische 
Universiteit Eindhoven.

Aan de eerste en tweede druk van dit boek werd tevens bijgedragen door:

Prof. dr. ir. J.W.M. Bertrand, hoogleraar productiebeheersing en logistiek  
management aan de faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences 
van de Technische Universiteit Eindhoven.

Prof. drs. A. te Bos, emeritus hoogleraar interne en externe berichtgeving aan 
de toenmalige faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Drs. R.J.M.G. Coenen, destijds docent ondernemingsfinanciering aan de facul
teit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Prof. dr. J. Dijksma, destijds hoogleraar bedrijfseconomie aan de faculteit 
Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit en aan de faculteit 
Accountancy van de Universiteit Nyenrode.

Mr. J.W.M. GomashieKersten, destijds universitair docent juridische orga
nisatie aan de toenmalige faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit 
Groningen.
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Inleiding

Een basis in de bedrijfskunde en de bedrijfseconomie
Dit boek, het Basisboek bedrijfskunde, geeft u een basis in de bedrijfskunde en 
de bedrijfseconomie. Als u graag wilt weten wat de vakken bedrijfskunde en 
bedrijfseconomie inhouden en wat u daar in de praktijk mee kunt doen, is 
dit het boek dat u zoekt. U hebt misschien een eigen bedrijf, maar u hebt geen 
bedrijfskunde of bedrijfseconomie gestudeerd, en u zou daarom graag iets van 
die vakgebieden willen weten. Of misschien bent u student in een technische 
studierichting en volgt u een keuzevak bedrijfskunde. Het kan ook zijn dat u op 
het punt staat om bedrijfskunde of bedrijfseconomie te gaan studeren en dat u 
wilt beginnen met een breed overzicht van het vakgebied voordat u zich in een 
van de onderdelen daarvan gaat verdiepen.

Ondernemen in Nederland
Maar dit boek is meer dan alleen een basis in de bedrijfskunde en de bedrijfs-
economie. Het vertelt u ook iets over ondernemen en ondernemingen in 
Nederland. Wij (de auteurs) geloven dat we u ook iets moeten vertellen over de 
omgeving waarin Nederlandse ondernemingen anno 2009 opereren. Het boek 
laat u door middel van een groot aantal voorbeelden zien met welk soort vragen 
Nederlandse ondernemingen tegenwoordig te maken hebben of te maken 
krijgen.

Naslagwerk
Ten slotte kan dit boek dienen als naslagwerk. Het is zeker geen encyclopedie, 
maar het bevat wel een uitgebreid register van de in dit boek behandelde be-
grippen. Daardoor kunt u, ook als u geen tijd hebt om het hele boek van begin 
tot eind te bestuderen, toch begrippen die u in de praktijk van uw werk tegen-
komt in dit boek opzoeken.

Meerdere auteurs
Dit boek is niet door één, maar door vijf auteurs geschreven. Daardoor was het 
mogelijk gebruik te maken van de specialistische kennis van vijf verschillende 
personen. Iedere auteur heeft met gebruikmaking van de meest recente inzich-
ten een of meer hoofdstukken geschreven.

Samenhang
Bij een boek dat door vijf auteurs wordt geschreven, bestaat het gevaar dat het 
niet veel meer wordt dan een verzameling losse bijdragen. Om dat te voorko-
men, is van tevoren een duidelijke structuur aangebracht. Ieder hoofdstuk 
begint met leerdoelstellingen en met een praktijkvoorbeeld. Daarnaast zijn 
andere praktijkvoorbeelden opgenomen in boxen. Ieder hoofdstuk wordt afge-
sloten met een samenvatting, vragen en opdrachten en met literatuur die voor 
verdere studie wordt aanbevolen. Er is veel tijd en aandacht besteed aan de eind-
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redactie. Eenvoudig, helder taalgebruik stond daarbij centraal. In een boek als 
dit worden heel wat vaktermen gebruikt. Wanneer een vakterm voor de eerste 
keer wordt gebruikt, wordt een korte, duidelijke uitleg gegeven. De kernbegrip-
pen zijn in de marge aangegeven.

Het resultaat is een boek dat een breed overzicht geeft van de bedrijfskunde en 
de bedrijfseconomie, dat een duidelijke oriëntatie heeft op de actuele praktijk 
en dat prettig leesbaar is.

Ik hoop dat u, als lezer, vooral de laatste uitspraak zult onderschrijven.

Tilburg, januari 2009
Sytse Douma



Hoofdstuk 1

Onderneming en omgeving

door S.W. Douma

Leerdoelstellingen
Als u dit hoofdstuk hebt bestudeerd, kunt u:
V een definitie van het begrip onderneming geven en toelichten;
V	 aangeven waarin ondernemingen van elkaar kunnen verschillen;
V	 ondernemingen naar de aard van het primaire proces indelen;
V	 ondernemingen naar de omvang van de onderneming indelen;
V	 ondernemingen naar juridische vorm indelen;
V	 een onderscheid maken tussen de relaties die de onderneming met 

haar omgeving heeft;
V	 aangeven met welke organisaties de onderneming een ruilrelatie 

heeft;
V	 aangeven met welke organisaties de onderneming een relatie heeft 

zonder dat er sprake is van een ruilrelatie.

KPMG (Nederland)

KPMG is een wereldwijde organisatie van accountants en adviseurs. KPMG 
is ontstaan uit een groot aantal fusies van aanvankelijk kleine accountants-
kantoren. De K van de naam KPMG komt van Pieter Klijnveld, die in 1917 in 
Nederland een accountantskantoor oprichtte dat later na een aantal fusies 
onder de naam Klijnveld Kraayenhof & Co. bekend zou worden. De P uit de 
naam KPMG komt van Sir William Barclay Peat, die in 1870 in Londen het 
accountantskantoor William Barclay Peat stichtte. De M uit de naam komt 
van James Marwick, die in 1897 in New York City samen met Roger Mitchell 
het accountantskantoor Marwick, Mitchell & Co. oprichtte. De G staat voor 
Goerdeler, die gedurende vele jaren voorzitter was van de Duitse organisatie 
Deutsche Treuhandgesellschaft.

In 1911 fuseerden William Barclay Peat en Marwick, Mitchell & Co. Deze 
combinatie verkreeg grote bekendheid onder de naam Peat Marwick. In 1979 
fuseerde Klijnveld Kraayenhof & Co. met Deutsche Treuhandgesellschaft tot 
KMG. In 1987 fuseerden KMG en Peat Marwick en ontstond KPMG.

KPMG behoort nu tot de ‘big four’, de vier grote en wereldwijd ac-
tieve organisaties op het gebied van accountancy. De andere drie zijn: 
PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young en Deloitte. KPMG heeft kantoren in 
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160 landen. In totaal werken bij KPMG wereldwijd ongeveer 135.000 mensen. 
Zij realiseerden in het jaar 2008 een omzet van ongeveer $23 miljard.

In Nederland werken bij KPMG ongeveer 3900 mensen (omgerekend naar 
fulltime-equivalents) vanuit 17 kantoren verspreid over het gehele land. 
Ongeveer driekwart van hen werkt als accountant, actuaris, belastingadvi-
seur, juridisch adviseur of managementconsultant. Van deze professionals zijn 
ongeveer 250 personen mede-eigenaar van KPMG (deze personen worden 
aangeduid als partner). De omzet van KPMG Nederland bedroeg in het boek-
jaar 2007/2008 € 715 miljoen.

Koninklijke Ahrend

In 1896 richt Jacobus Ahrend een handelsmaatschappij op. Omdat Jacobus 
nog minderjarig is, gebruikt hij de naam van zijn moeder en noemt hij zijn 
bedrijf ‘De weduwe Ahrend & Zoon’. De onderneming is lange tijd een fami-
liebedrijf gebleven. De statuten van de huidige vennootschap zijn in 1967 
opgesteld. In 1986 is Ahrend naar de beurs gegaan. Sinds 1996 mag Ahrend 
zich Koninklijke Ahrend noemen. Tot februari 2001 werden certificaten van 
aandelen Ahrend op de beurs in Amsterdam verhandeld. Tegenwoordig zijn 
de aandelen in handen van Stonehaven, een investeringsmaatschappij waarin 
HAL (de vroegere Holland Amerika Lijn, nu een investeringsmaatschappij) en 
Egeria (een investeringsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer) samen-
werken. 

Vandaag de dag heeft Koninklijke Ahrend twee divisies: Ahrend en Techo. 
Beide divisies houden zich bezig met kantoorinrichting. In 2003 sloot Ahrend 
een distributieovereenkomst met het in Tsjechië gevestigde bedrijf Techo, dat 
zelf kantoormeubilair maakt en op de markt brengt onder de naam Techo. 
In 2005 verwierf Ahrend 75% van de aandelen van Techo en in 2008 ook de 
resterende 25%.

De onderneming beschikt over twee fabrieken in Nederland en een in 
Tsjechië. In deze eigen bedrijven wordt een omvangrijk assortiment aan 
bureaus, scheidingswanden, stoelen en kasten ontwikkeld en geproduceerd. 
Deze eigen productie stelt Ahrend in staat zich in de markt te onderscheiden 
qua ontwerp, kwaliteit en functionaliteit. De afzet van meubelen geschiedt 
rechtstreeks aan de eindgebruikers. Ahrend heeft verkoopvestigingen in ver-
schillende landen in Europa. Daarnaast maakt men gebruik van allianties met 
andere ondernemingen in landen waar Ahrend niet zelf aanwezig is.

In totaal telt Ahrend ongeveer 1520 medewerkers (omgerekend naar fulltime-
equivalents). Daarvan zijn er 71% werkzaam in Nederland en 23% in Tsjechië. 
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In 2007 behaalde de onderneming een omzet van € 270 miljoen en een netto 
winst na belasting van € 29,5 miljoen.
 
Ten aanzien van de organisatiestructuur en -cultuur kan worden opgemerkt 
dat Ahrend een platte organisatiestructuur heeft en dat de meerderheid van 
het personeel bestaat uit echte doeners met liefde voor hun vak.

De kwaliteit van de producten wordt door iedereen hoog in het vaandel 
gedragen. Jarenlang was Ahrend een sterk productiegerichte onderneming. 
Nu wordt Ahrend in de eerste plaats gezien als handels- en distributieonder-
neming, met eigen productiefaciliteiten. Het productiegericht denken maakte 
plaats voor een meer marktgerichte benadering. Marktgericht denken vereist 
van de onderneming een grote mate van flexibiliteit. In plaats van alles zelf 
te maken, komt het steeds meer neer op de vraag Make or buy? Het accent 
verschuift naar co-design, co-engineering, co-makership en assemblage. Eigen 
ontwikkeling en fabricage van kantoormeubelen met een herkenbaar Ahrend-
design en hoge kwaliteit blijven echter behoren tot de uitgangspunten van 
het bedrijf.

In een bedrijf als Ahrend zijn omgevingsinvloeden duidelijk merkbaar. Zo 
heeft een stagnatie bij de bouw van nieuwe kantoren directe gevolgen: er zijn 
geen (nieuwe) kantoren die moeten worden ingericht. Ook de overheid heeft 
invloed op het beleid van Ahrend door het invoeren van nieuwe richtlijnen 
op het gebied van milieu en ergonomie. Voor Ahrend is dit niet alleen een 
kwestie van het opvolgen van de regels. Vanuit de markt is er immers ook een 
vraag ontstaan naar milieuvriendelijke en ergonomisch verantwoorde produc-
ten. Het gaat dus niet alleen om bedreigingen maar ook om kansen.

Ahrend en haar aandeelhouder Stonehaven blijven streven naar gezonde 
groei en versteviging van de vooraanstaande positie van Ahrend in de mark-
ten voor kantoorinrichting en kantoorartikelen in Europa.

Univé Verzekeringen

Univé is een groep van coöperatieve verzekeringsmaatschappijen met 
hoofdkantoren in Assen, Zwolle en Alkmaar. De belangrijkste verzekerings-
producten van Univé zijn zorgverzekeringen, schadeverzekeringen (motor-
rijtuigen, brand, varia) en levensverzekeringen. Tot de Univé-groep behoren 
ongeveer 33 plaatselijke onderlinge verzekeringsmaatschappijen die zich 
bezighouden met brand- en stormverzekeringen. Deze plaatselijke onder-
linge verzekeringsmaatschappijen geven ook voorlichting over alle mogelijke 
andere soorten verzekeringen zoals zorgverzekeringen, schadeverzekeringen 
en levensverzekeringen.
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Univé is in 1990 ontstaan uit een fusie van Verzekeringen DLG (Drents 
Landbouwgenootschap) te Assen met de NOVO Groep te Zwolle. In 1991 
heeft Noord-Holland-Noord, een ziekenfonds en een coöperatieve particu-
liere ziektekostenverzekeraar, zich bij Univé aangesloten. 

Kenmerken van de Univé-benadering zijn:
V	 de coöperatieve structuur; dit houdt onder andere in dat Univé geen winst-

oogmerk (en geen aandeelhouders) heeft en dat de zeggenschap berust 
bij de leden (dat zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die een of 
meer verzekeringen bij Univé hebben afgesloten);

V	 een combinatie van direct marketing en persoonlijk advies zonder dat dit 
leidt tot verschillende prijzen voor dezelfde verzekeringen;

V	 een no-nonsensebenadering, hetgeen zich onder meer uit in relatief be-
scheiden gebouwen zonder overdreven luxe;

V	 lage premies.

Op 1 januari 2007 is Univé gefuseerd met VGZ-IZA-Trias. De combinatie Univé-
VGZ-IZA-Trias heeft 4,2 miljoen zorgverzekerden (ongeveer een kwart van de 
Nederlandse bevolking) en heeft ongeveer 550.000 klanten met voornamelijk 
schadeverzekeringen.

De ‘verdiende premies en bijdragen’ van Uvit bedroegen in 2007 € 8,3 miljard. 
Het aantal medewerkers (omgerekend naar fulltime-equivalents) bedroeg in 
2007 ongeveer 3900.

Philips Electronics nv

Bestuur
In 1891 richt Gerard Philips in Eindhoven een gloeilampenfabriek op. Hiermee 
wordt de grondslag gelegd voor het Philips-concern zoals wij dat tegen-
woordig kennen. Dat concern wordt geleid door de raad van bestuur, met 
aan het hoofd president Gerard Kleisterlee. De raad van commissarissen, met 
als voorzitter J.M. Hessels, houdt toezicht op de activiteiten van de raad van 
bestuur. Daarnaast is er nog de groepsraad, die bestaat uit de leden van de 
raad van bestuur, de voorzitters van de productdivisies en een aantal andere 
topfunctionarissen. De groepsraad is een overlegorgaan waarin ervaringen 
worden uitgewisseld.

Beurs
De aandelen van Philips Electronics nv worden verhandeld op de beurzen van 
Amsterdam en New York.
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Belangrijke financiële en overige gegevens
De Philips-groep is een multinationale onderneming. Het hoofdkantoor is ge-
vestigd in Amsterdam. Philips ontplooit activiteiten in meer dan zestig landen. 
De Philips-groep is een van de grootste concerns ter wereld op de gebieden 
verlichting en elektronica. Het concern is een belangrijke verschaffer van 
werkgelegenheid. Begin 2008 werkten bij Philips ongeveer 124.000 mensen. 
De omzet van het concern bedroeg in 2007 € 27 miljard, de nettowinst € 4,2 
miljard. 

Activiteiten
De activiteiten van de Philips-groep zijn georganiseerd in drie sectoren. Dat 
zijn (1) Health Care (2) Lighting en (3) Consumer Lifestyle. Tot de sector Health 
Care behoort onder meer Philips Medical Systems dat een sterke positie 
heeft op het gebied van Imaging (apparatuur voor het maken van foto’s en 
andere elektronische afbeeldingen van delen van het menselijk lichaam) en 
bedrijven die zich toeleggen op medische apparatuur voor thuisgebruik met 
onder meer Imaging-apparatuur voor het maken van afbeeldingen. De sector 
Lighting maakt onder meer lampen, armaturen, voorschakelapparatuur en 
verlichtingelektronica. De sector Consumer Lifestyle maakt onder meer video-, 
audio- en multimedia-apparatuur, huishoudelijke apparaten en producten 
voor persoonlijke verzorging (zoals koffiezetapparaten en scheerapparaten). 

Onderzoek en ontwikkeling
Philips kan met recht een innovatieve onderneming genoemd worden. Zo’n 
zes à zeven procent van de omzet wordt jaarlijks aan onderzoek en ontwik-
keling besteed. Philips heeft researchlaboratoria in zes verschillende landen, 
waaronder Nederland. In Nederland is de research van Philips geconcen-
treerd op de High Tech Campus in Eindhoven, waar ook verschillende an-
dere hightechbedrijven zich hebben gevestigd. Philips heeft ook een eigen 
octrooibureau. Dit bureau is in 1924 opgericht en beheert meer dan 65.000 
octrooirechten. 

BV Vormenfabriek Tilburg 

Reinier Nooteboom is directeur en eigenaar van de BV Vormenfabriek Tilburg. 
Dit bedrijf is in 1921 opgericht in Delft door C. van Battum. Aanvankelijk maak-
te het bedrijf metalen vormen voor de chocolade- en bakkerijindustrie, maar 
later kwamen daar andere producten bij (knopen voor uniformen, metalen 
keukenbenodigdheden en dergelijke). Deze producten werden voornamelijk 
verkocht in Nederland en België. In 1928 verhuisde het bedrijf naar Tilburg.
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In 1950 trad drs. C.J. Nooteboom bij het bedrijf in dienst en nam voor 10% 
deel in het aandelenkapitaal. In 1974 nam hij de overige 90% over van Van 
Battum. Nooteboom nam de beslissing om weer terug te gaan naar de specia-
lisatie in chocolade- en bakvormen. Hij zag grote kansen in de export, reisde 
veel en benoemde in vele landen handelsagenten. Het percentage export 
steeg al gauw naar 95%.

Midden jaren zeventig werd een start gemaakt met kunststofvormen (door 
de Japanners als eersten op de markt gebracht!). Begin jaren tachtig sloeg de 
weegschaal door naar kunststofvormen (polycarbonaat) en eind jaren tachtig 
werd besloten met de productie van metalen vormen te stoppen. De sterk 
afgenomen vraag daarnaar rechtvaardigde niet meer de investeringen die 
vanwege milieuwetgeving nodig waren.

In 1984 richtten Wouter Nooteboom en Reinier Nooteboom samen met hun 
vader C.J. Nooteboom een nieuwe holding op. Wouter en Rienier Nooteboom 
namen daarin ieder voor 24,9% deel, C.J. Nooteboom voor 50,2%. In 1993 
namen de beide broers ieder de helft van het aandelenpakket van hun vader 
over. Daarmee hadden zij ieder 50%. Om problemen in de besluitvorming te 
voorkomen werden de aandelen in een stichting ondergebracht en werden 
daarvoor certificaten uitgegeven. In het bestuur van deze stichting namen 
beide zonen deel met ieder twee stemmen, senior met één stem en nog 
twee externe bestuursleden, ook met ieder één stem. Zolang de broers het 
eens zouden blijven, zouden zij de meerderheid van de stemmen hebben. Bij 
onenigheid zouden de stemmen van de andere bestuursleden gaan meetel-
len, zodat er nooit sprake zou kunnen zijn van onbestuurbaarheid van de 
onderneming.
In 1999 nam Reinier het aandelenpakket van zijn broer Wouter over. Hij is nu 
de enige aandeelhouder en tevens algemeen directeur. Daarnaast is er een 
managementteam bestaande uit een adjunct-directeur (financieel/admini-
stratief), een sales director (commercieel) en een adjunct-directeur operations 
(techniek en productie). Reinier Nooteboom laat zich voorts bijstaan door een 
uit twee personen bestaande raad van advies. De raad van advies heeft een 
adviserende functie die vergelijkbaar is met de adviserende functie die een 
raad van commissarissen zou hebben, maar heeft niet de formele bevoegdhe-
den van een raad van commissarissen.

Het bedrijf telt 65 medewerkers en heeft een omzet van acht miljoen euro. 
Het bedrijf behoort tot de top 3 in de wereld van vormenproducenten en 
vervaardigt hoofdzakelijk kunststofgietvormen voor de chocolade-industrie. 
Hierin zijn twee typen te onderscheiden:
V	 spuitgietvormen (voor bonbons, repen en tabletten); deze vormen worden 

vervaardigd uit granulaat (polycarbonaat) met behulp van spuitgiettech-
niek;
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V	 thermovormen (met name voor holle chocoladefiguren zoals paaseieren, 
Kerstmannen en dergelijke); deze vormen worden vervaardigd uit platen 
(polycarbonaat) met behulp van vacuümvormtechniek.

Verder vervaardigt de Vormenfabriek nog siliconenrubbervormen voor het 
gieten van massa’s als zachte caramel, fondant of gellies. Deze massa’s zijn 
kleverig van aard en zouden uit een stijve polycarbonaatvorm niet lossen en 
uit een rubbervorm (met flexibele caviteiten) wel.

Hiervoor heeft Vormenfabriek de volgende afdelingen ter beschikking:
V	 verkoop binnendienst (begeleiding projecten);
V	 bedrijfsbureau (calculatie en planning);
V	 tekenkamer (het vervaardigen van technische tekeningen van vormen en 

matrijzen);
V	 ontwerpafdeling (ontwikkeling nieuwe modellen en vervaardiging prototy-

pes);
V	 gereedschapmakerij (productie van de matrijzen ten behoeve van onze 

productieafdeling);
V	 productieafdeling (spuitgieten en vacuümvormen van onze eindproduc-

ten);
V	 technische dienst (onderhoud machines en dergelijke);
V	 kwaliteitscontrole;
V	 magazijn (ontvangst en opslag materialen, verzending gereed product);
V	 administratie.

Verder maakt Vormenfabriek gebruik van een wereldwijd agentennetwerk ter 
ondersteuning van de verkoop van haar producten.

Vormenfabriek Tilburg exploiteert nog een handelsactiviteit in kunststofuit-
vormplaten en kunststoftransportdozen voor bijvoorbeeld bonbons.

De afnemers bevinden zich hoofdzakelijk in de chocolade-industrie wereld-
wijd, waarbij gedacht kan worden aan multinationals als Nestlé, Cadbury, 
Mars en Kraft, maar ook aan middelgrote chocoladeproducenten. Daarnaast 
zijn er vele kleinere, artisanale chocolaterieën die over het algemeen worden 
beleverd via groothandelaren.
Ruwweg is de verdeling van de afzetgebieden als volgt: 50% Europa, 40% het 
Amerikaanse continent (Canada, V.S. , Midden- en Zuid-Amerika) en 10% rest 
van de wereld.

De Vormenfabriek heeft een sterke concurrentiepositie. Die is voor een groot 
deel te danken aan het feit dat het bedrijf zich uitsluitend toelegt op choco-
ladevormen. Daardoor zijn alle medewerkers van hoog tot laag goed op de 
hoogte van het product en heeft dat product ook de volle aandacht van 
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het topmanagement. Voorts is van groot beklang dat de Vormenfabriek alle 
noodzakelijke kennis in eigen huis heeft (van ontwerp van het model, matrijs, 
tot uiteindelijke kunststofgietvorm) en ook alles zelf doet. Daardoor is het 
bedrijf in staat een zeer hoge kwaliteit te leveren. Deze kwaliteit komt zowel 
in de eigenschappen van het product tot uitdrukking als in de aftersales-
service die het bedrijf zijn afnemers biedt. Ten slotte is van groot belang dat 
Vormenfabriek in staat is alle bestaande vormafmetingen (voor alle bestaande 
gietinstallaties) te leveren.

1.1 Inleiding

Dit is het Basisboek bedrijfskunde. Daarom beginnen wij met de vraag: ‘Wat is 
bedrijfskunde?’ Het antwoord daarop is heel eenvoudig:
 

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met (het verbeteren van) het functio-
neren van ondernemingen in hun omgeving.

In deze omschrijving staan de volgende punten centraal:
V	 Het gaat over ondernemingen, dus niet over overheidsorganisaties. Wat we 

precies onder een onderneming verstaan komt later aan de orde.
V	 Ondernemingen functioneren niet geïsoleerd, maar in een omgeving. 

Verderop in dit hoofdstuk vertellen we wat we daaronder verstaan.
V	 Het vak bedrijfskunde houdt zich bezig met het functioneren van onderne-

mingen; waarom functioneren ondernemingen zoals ze dat doen?
V	 Het vak bedrijfskunde houdt zich ook bezig met de vraag hoe het functio-

neren van ondernemingen kan worden verbeterd. Als je begrijpt waarom 
ondernemingen op een bepaalde manier functioneren kun je, op basis van 
die kennis, ook proberen dat functioneren te verbeteren. Dat is precies wat de 
meeste bedrijfskundigen in de praktijk voortdurend proberen te doen.

Bedrijfskunde werd en wordt vaak gezien als een multidisciplinair vakgebied, 
dat benaderingen vanuit verschillende moederdisciplines (economie, socio-
logie, psychologie, rechten, technische wetenschappen) combineert en inte-
greert. Het vakgebied bedrijfskunde is echter gedurende de laatste twintig jaar 
uitgegroeid tot een tamelijk zelfstandig vakgebied waarin de inbreng van de 
oorspronkelijke moederdisciplines soms nog heel duidelijk wel, maar ook heel 
vaak niet meer is te herkennen. Daarom hebben wij in onze omschrijving van 
het vakgebied het woord multidisciplinair niet opgenomen. Wij besteden in dit 
boek aandacht aan verschillende aspecten van de bedrijfskunde. Daarin zult u 
soms een duidelijke inbreng van een van de genoemde moederdisciplines kun-
nen herkennen.
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Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst vertellen wij u iets over onderne-
mingen in Nederland en geven we aan wat wij met het begrip onderneming 
bedoelen (paragraaf 1.2). Dan geven we aan wat we verstaan onder de omge-
ving van een onderneming en vertellen wij u iets over de omgeving waarin 
Nederlandse ondernemingen functioneren (paragraaf 1.3). In paragraaf 1.4 
komen wij dan terug op de vraag: ‘Wat is bedrijfskunde?’ en geven we een over-
zicht van de inhoud van dit boek.

1.2 Ondernemingen in Nederland

Wat is een onderneming?

We beginnen deze paragraaf met een heel eenvoudige vraag: ‘Wat is een onder-
neming?’ 
Wij willen u vragen om, voordat u verder leest, zelf een definitie van het begrip 
onderneming te geven en deze definitie op te schrijven.

Waarschijnlijk hebt u ervaren dat het niet eens zo heel gemakkelijk is om 
een definitie van het begrip onderneming te geven. Wij, de auteurs, vonden 
het in elk geval niet gemakkelijk. Wel kennen wij heel veel voorbeelden van 
ondernemingen. Dat geldt voor u natuurlijk ook. Als u aan een kind vraagt: 
‘Wat is een auto?’, dan wijst hij zonder moeite een paar auto’s aan. Als u nu aan 
ons vraagt: ‘Wat is een onderneming?’, dan wijzen wij op de intro. In die intro 
worden vijf organisaties besproken. Wij beschouwen die vijf organisaties alle 
vijf als ondernemingen. Als u de hele intro hebt gelezen, hebt u al een redelijk 
beeld van wat wij onder een onderneming verstaan. Maar daarmee hebben we 
natuurlijk nog geen definitie van het begrip onderneming gegeven. Om dat te 
doen, gaan we eerst de vijf genoemde ondernemingen nader bekijken.

Alle ondernemingen uit de intro leveren producten of diensten aan afnemers 
die voor die producten of diensten betalen. Die producten of diensten noemen 
wij de outputs van de onderneming. Daarbij zijn de afnemers vrij om deze 
outputs als zij dat willen elders in te kopen. Om de outputs te kunnen leveren 
moeten deze vijf ondernemingen allerlei inputs, zoals grondstoffen, machines, 
energie en arbeid, inkopen. Kenmerkend voor een onderneming is nu dat een 
onderneming op lange termijn alleen kan blijven voortbestaan als de inkom-
sten die zij verkrijgt door het verkopen van de outputs voldoende zijn om de 
leveranciers van de inputs te betalen. Daarmee hebben we een definitie van het 
begrip onderneming gevonden:

Een onderneming is 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.

outputs

inputs

onderneming
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We kunnen het voorgaande iets minder abstract maken door het toe te passen 
op een concrete onderneming. Daartoe gaan we bekijken wat dit betekent voor 
de Vormenfabriek.

De Vormenfabriek koopt grondstoffen in (zoals polycarbonaat in de vorm van 
granulaat en van platen), maakt daarvan chocoladevormen en verscheept die 
vormen naar de afnemers. Het bedrijf heeft echter niet alleen grondstoffen 
maar ook kantoorartikelen en diverse andere verbruiksartikelen nodig. Ook 
moet de directeur van tijd tot tijd het machinepark vervangen. Hij moet boven-
dien af en toe nieuw personeel aannemen of iemand van een uitzendbureau 
aantrekken. En hij moet soms onderhandelen met zijn bank over verlenging 
of uitbreiding van bankkrediet. Anders gezegd: het bedrijf verwerft allerlei 
soorten inputs, zoals grondstoffen (polycarbonaat), hulpstoffen (onder andere 
kantoorartikelen), kapitaalgoederen (zoals spuitgietmachines), 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):

Figuur 1.1  Transformatie van inputs in outputs

Het proces dat bestaat uit de verwerving van inputs, transformatie van inputs 
tot outputs en het verkopen van outputs, noemen we het primaire proces. Alle 
ondernemingen hebben een primair proces. Het is heel gemakkelijk om het 
primaire proces van een industrieel bedrijf (zoals Philips en Ahrend) in beeld 
te brengen. Voor dienstverlenende ondernemingen, zoals accountantskanto-
ren en verzekeringsmaatschappijen is dat wat moeilijker. Dat komt doordat de 
outputs van dienstverlenende ondernemingen niet tastbaar zijn: een accoun-
tantskantoor levert accountancydiensten, een verzekeringmaatschappij neemt 
risico’s van haar klanten over. Daardoor kan men bij het in beeld brengen van 
het primaire proces van een accountantskantoor of van een verzekeringsbedrijf 
de goederenstroom door de onderneming niet als uitgangspunt nemen.

Ook een overheidsdienst, zoals de politie, kent een primair proces. Men zou 
kunnen zeggen dat de politie veiligheidsdiensten levert aan de samenleving. 
Het verschil tussen een overheidsdienst en een onderneming is dat een on-
derneming alleen kan blijven voortbestaan als de inkomsten die zij ontvangt 
door haar outputs te verkopen, voldoende zijn. Het politiekorps Rotterdam-
Rijnmond verkoopt haar diensten niet tegen betaling. Daarom is het politie-

primair proces

overheidsdienst
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korps Rotterdam-Rijnmond geen onderneming. Particuliere bewakingsdien-
sten verkopen hun diensten wel. Als zij er niet in slagen voldoende verkoop-
opbrengsten te verwerven houden ze op den duur op te bestaan. Daarom zijn 
particuliere bewakingsdiensten wel ondernemingen.

Misschien wilt u nu nog even kijken welke definitie van het begrip onderne-
ming u zelf daarnet hebt opgeschreven. Wellicht was dat: ‘een onderneming is 
een organisatie die streeft naar het behalen van winst’, of ‘een onderneming is 
een organisatie die streeft naar het behalen van een zo groot mogelijke winst’. 
Dan zal het u zeker opvallen dat het woord winst in onze definitie van het be-
grip onderneming 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 de onderneming van haar afne-
mers ontvangt als betaling voor geleverde producten of diensten. De kosten 
bestaan uit de bedragen die de onderneming 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 be-
drijfseconomen en accountants zich intensief mee bezighouden; in hoofdstuk 8 
gaan wij daar nader op in.

Nu we de begrippen opbrengsten, kosten en winst hebben geïntroduceerd, kun-
nen we zeggen: ‘een onderneming is een organisatie die voor haar voortbe-
staan afhankelijk is van de vraag of de opbrengsten ten minste gelijk zijn aan 
de kosten’ of ‘een onderneming is een organisatie die voor haar voortbestaan 
afhankelijk is van de vraag of de winst groter dan of gelijk aan nul is’. Als een 
onderneming wil blijven voortbestaan moet zij dus winst maken. En omdat 
de meeste ondernemingen willen blijven voortbestaan streven zij naar het 
behalen van winst. Dat is echter niet hetzelfde als het streven naar een zo groot 
mogelijke winst.

Reinier Nooteboom streeft naar het behalen van winst. En hoewel Nooteboom 
net als de meeste andere ondernemers goede en minder goede jaren heeft 
gekend, is dat gedurende de afgelopen twintig jaar over het geheel genomen 
ook gelukt. Maar dat wil nog niet zeggen dat Reinier Nooteboom streeft naar 
het behalen van een zo groot mogelijke winst. Stel dat hij zijn winst aanzienlijk 
zou kunnen vergroten door behalve in kunststofuitvormplaten en kunststof-
transportdozen ook te gaan handelen in heroïne. Dat zal Nooteboom niet doen, 
omdat hij niets met de handel in heroïne te maken wil hebben. Of stel dat hij 
zijn winst aanzienlijk zou kunnen vergroten door 100 uur per week te gaan 
werken. Daar voelt Nooteboom evenmin voor: hij heeft een gezin, waaraan hij 
ook aandacht wil geven.

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 

winst
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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.

Natuurlijk zijn er ook allerlei verschilpunten tussen de vijf in de intro ge-
noemde ondernemingen. Die verschilpunten hebben betrekking op de aard 
van het primaire proces, op de grootte van de onderneming en op de juridische 
vorm van de onderneming. We besteden de rest van deze paragraaf grotendeels 
aan het beschrijven van de verschillen die er tussen ondernemingen bestaan. 
Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde:
V	 de aard van het primaire proces; op grond daarvan maken we onderscheid 

tussen industriële ondernemingen, handelsondernemingen en dienstverle-
nende ondernemingen;

V	 de manier waarop door het Centraal Bureau voor de Statistiek ondernemin-
gen worden ingedeeld in bedrijfstakken;

V	 kleine, middelgrote en grote ondernemingen;
V	 juridische vormen van de onderneming.

De aard van het primaire proces

In de eerste plaats zijn er verschillen in de aard van het primaire proces. Die 
verschillen komen voort uit verschillen in de aard van de activiteiten die de 
ondernemingen ontplooien. Philips is een industriële onderneming; industri-
ele ondernemingen kennen een fysiek transformatieproces. Daarbij worden 
grondstoffen omgezet in halffabricaten of worden halffabricaten verder ver-
werkt tot gerede producten. Ahrend produceert een deel van de kantoormeube-
len die men verkoopt, in eigen fabrieken. Ahrend is dus niet alleen een handels-
onderneming, maar ook een industriële onderneming. 
De Vormenfabriek is naast een industriële onderneming ook een handelson-
derneming. De Vormenfabriek ontvangt kunststofuitvormplaten en kunst-
stofdozen in grote hoeveelheden en verkoopt deze in kleinere hoeveelheden. 
Het transformatieproces bestaat hier uit het ontvangen van goederen in grote 
hoeveelheden, het in voorraad houden en het naar de klant verzenden van de 
bestelde goederen.
KPMG is een dienstverlenende onderneming. Een van de diensten die KPMG 
levert, is de traditionele accountantscontrole. De accountants en assistent- 
accountants van KPMG bezoeken daartoe de klant, inspecteren allerlei docu-
menten, nemen steekproeven, voeren gesprekken en transformeren de aldus 
verkregen gegevens tot het accountantsoordeel met betrekking tot 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 infor-
matie.
Een verzekeringsmaatschappij zoals Univé is eveneens een dienstverlenende 
onderneming. Het primaire proces van Univé bestaat uit acceptatie (het ac-
cepteren van een verzekering nadat Univé zich een beeld heeft gevormd van de 
betrokken risico’s en daarvoor een prijs heeft bepaald) en schadeafwikkeling. 
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In het primaire proces van een verzekeringsmaatschappij worden eveneens 
geen goederen bewerkt of getransporteerd. Wel kan men zeggen dat risico’s 
worden getransformeerd.

Als men kijkt naar de aard van het primaire proces, kunnen de vijf onderne-
mingen uit de intro worden ingedeeld in industrie, handel en dienstverlening.

Indeling naar aard van de bedrijvigheid

Ondernemingen verschillen van elkaar in de aard van de activiteiten die ze 
ontplooien. Dat kan bijvoorbeeld zijn: landbouw, industrie, handel of dienst-
verlening. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) gebruikt een standaard-
methode om ondernemingen in te delen naar de aard van de activiteiten die ze 
ontplooien. Die standaardmethode heet de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
De Standaard Bedrijfsindeling maakt onderscheid in meer dan duizend secto-
ren. Iedere sector wordt aangeduid met een code, die meestal uit vier, soms uit 
vijf cijfers bestaat. Op basis van deze codes zijn de sectoren ondergebracht in 21 
categorieën. Voorbeelden van zulke categorieën zijn:
V	 landbouw, bosbouw en visserij;
V	 winning van delfstoffen;
V	 industrie;
V	 bouwnijverheid en installatiebedrijven;
V	 groot- en detailhandel; reparatie van auto’s;
V	 vervoer en opslag;
V	 informatie en communicatie;
V	 financiële instellingen;
V	 advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening.

Daarnaast wordt ook vaak onderscheid gemaakt tussen de primaire sector 
(landbouw en visserij), de secundaire sector (delfstoffen, industrie, openbare 
nutsbedrijven en bouw) en de tertiaire sector (handel en dienstverlening). In 
ontwikkelde landen, zoals Nederland, is de primaire sector qua aantal werkne-
mers van bescheiden omvang. In ontwikkelde landen, zoals Nederland, werken 
veruit de meeste mensen in de tertiaire sector.

Grote en kleine ondernemingen

Er zijn in Nederland meer dan 750.000 ondernemingen. De meeste daarvan zijn 
erg klein en bieden slechts werk aan een of twee mensen. U kent zelf genoeg 
van zulke ondernemingen: uw kapper, uw tandarts en uw fietsenmaker. Zij 
zijn, als ze tenminste niet in loondienst zijn bij een andere onderneming, al-
lemaal ondernemers. Ze hebben een eigen onderneming en werken daarin zelf. 
Soms alleen, soms met één of twee medewerkers of assistenten.

sectoren
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Ondernemingen met minder dan tien personeelsleden worden gerekend tot 
het kleinbedrijf, met ten minste tien maar minder dan honderd tot het midden-
bedrijf en met meer dan honderd personeelsleden tot het grootbedrijf. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat meer dan 90% van alle bedrijven behoort tot 
de categorie van het kleinbedrijf en dat ongeveer 9% van de bedrijven wordt 
gerekend tot het middenbedrijf. Er zijn ongeveer 7500 bedrijven met meer dan 
honderd personeelsleden. 
Het CBS geeft ook een verdere verdeling van deze bedrijven naar activiteit (te 
vinden in het Statistisch jaarboek 2008). Daaruit blijkt dat het kleinbedrijf in het 
bijzonder in de landbouw, de groothandel, de detailhandel en de overige zake-
lijke dienstverlening sterk is vertegenwoordigd.

Er zijn natuurlijk ook enkele heel grote ondernemingen in Nederland, zoals 
Unilever, Ahold, Philips, TNT Groep, Koninklijke/Shell Groep, Rabobank en 
ING. 

Juridische vorm

Ook met betrekking tot de juridische vorm zijn er verschillen tussen onderne-
mingen. Die verschillen hebben vooral te maken met de vraag wie de eigenaren 
van de onderneming zijn en wie voor eventuele schulden aansprakelijk kun-
nen worden gesteld. De Vormenfabriek is een besloten vennootschap (een bv). 
Alle aandelen van die bv zijn in handen van Reinier Nooteboom. Nooteboom is 
dus directeur én eigenaar van de Vormenfabriek. 

Philips is een naamloze vennootschap (een nv). De aandelen Philips worden 
dagelijks op meerdere effectenbeurzen (onder andere in Amsterdam, Londen, 
New York en Tokio) verhandeld. Het aantal aandeelhouders van Philips is zeer 
groot. Bovendien treden er dagelijks veranderingen op in het aantal aandeel-
houders en ook in de namen van de aandeelhouders. Het is zeer de vraag of het 
zinvol is om te zeggen dat de aandeelhouders de eigenaren zijn van Philips. Wij 
geven er de voorkeur aan om te zeggen dat de aandeelhouders van Philips eige-
naar zijn van een of meer aandelen Philips. Het bezit van een aandeel Philips 
verschaft de aandeelhouder het recht om dividend te ontvangen (als de raad 
van commissarissen van Philips besluit dividend uit te keren), om mee te delen 
in het residu als Philips zou worden geliquideerd (maar de praktijk leert dat de 
aandeelhouders in zo’n geval bijna nooit iets ontvangen) en om het aandeel te 
verkopen. 

Univé is een coöperatieve vereniging. Wie bij Univé een verzekering afsluit 
wordt automatisch lid. Bij Univé zou men de leden-verzekerden kunnen 
beschouwen als de eigenaren. Maar het is zeer de vraag of het zinvol is om de 
leden van Univé de eigenaren van Univé te noemen. Univé is een vereniging en 
een vereniging heeft leden, geen eigenaren.

kleinbedrijf
middenbedrijf

grootbedrijf
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Professionele dienstverleners (managementconsultants, advocaten, accoun-
tants) werken vaak met elkaar samen in een maatschap. Dat blijkt heel goed te 
werken zolang het aantal leden van de maatschap niet al te groot is. Ook KPMG 
was vroeger een maatschap. KPMG Nederland is echter in 1995 omgezet in een 
nv.

In hoofdstuk 2 gaan we in op de verschillende juridische vormen van de onder-
neming.

1.3 De omgeving waarin Nederlandse ondernemingen werken

Zoals we hebben gezien bestaat er in Nederland een grote verscheidenheid aan 
ondernemingen. Deze ondernemingen hebben alle te maken met hun eigen 
specifieke omgeving. Voor een onderneming als Philips, die in een zeer groot 
aantal landen werkzaam is, ziet de omgeving er natuurlijk anders uit dan voor 
het bedrijf van Reinier Nooteboom. Maar toch zijn er wel een paar gemeen-
schappelijke elementen. Die gemeenschappelijke elementen hebben we in 
kaart gebracht in figuur 1.2.

Figuur 1.2  Schematische voorstelling van de omgeving van een in Nederland werkzame onder-
neming 

In figuur 1.2 is een groot aantal organisaties of personen waarmee de onder-
neming in aanraking komt of kan komen, opgenomen. De relaties die de on-
derneming met die andere organisaties of personen onderhoudt zijn in figuur 
1.2 aangegeven met pijlen. Zoals u ziet is daarbij een onderscheid gemaakt 

Leveranciers

Concurrenten

Onderneming Afnemers

Vermogens-
verschaffers

Overheid

Belangengroepen

Kamers van
Koophandel

Uitvoeringsorganen
van werknemers-

verzekeringen

Organisaties van
werknemers

en werkgevers



Basisboek bedrijfskunde

1�

tussen ononderbroken pijlen en onderbroken pijlen. De ononderbroken pijlen 
geven aan dat er sprake is van een ruilrelatie. Daarmee bedoelen we dat de ene 
organisatie tegen betaling producten of diensten levert aan de andere organi-
satie. Dat geldt voor de leveranciers (van wie de onderneming tegen betaling 
onder andere grondstoffen betrekt), voor de vermogensverschaffers (die aan de 
onderneming in ruil voor een vergoeding vermogen ter beschikking stellen) en 
natuurlijk ook voor de afnemers. In figuur 1.2 zijn ook de concurrenten van de 
onderneming op de afzetmarkt opgenomen. 
De onderneming onderhoudt weliswaar meestal niet een ruilrelatie met haar 
concurrenten, maar haar concurrenten op de afzetmarkt onderhouden wel 
een ruilrelatie met de afnemers van de onderneming. De onderneming heeft 
daarnaast ook concurrenten op de inkoopmarkten. Dat zijn andere onderne-
mingen 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 1.2 opgenomen. 

De onderneming onderhoudt dus ruilrelaties met haar afnemers, met haar 
leveranciers en met haar vermogensverschaffers. Meestal gaat het om zeer 
intensieve relaties. Daarmee bedoelen we dat er sprake is van frequente en voor 
de onderneming ook heel belangrijke relaties.

Het voortbestaan van de onderneming is direct afhankelijk van de vraag of de 
onderneming erin slaagt haar producten tegen acceptabele prijzen te verkopen. 
De onderneming 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 iedere 
onderneming een heel belangrijke functie is; het is ook de reden waarom 
ondernemingen bij het formuleren van hun strategie in de eerste plaats kijken 
naar de afzetmarkt en naar hun concurrenten op die afzetmarkt. 
De meeste ondernemingen onderhouden ook intensieve relaties met hun 
leveranciers. Daarbij kunt u denken aan de leveranciers van grondstoffen, 
hulpstoffen, componenten, machines en energie, maar ook aan accountants, 
organisatieadviseurs en reclamebureaus. De onderneming heeft daarnaast 
ook behoefte aan vermogen. Dat wordt of is aan de onderneming ter beschik-
king gesteld door de vermogensverschaffers. Daarbij moet u denken aan 
banken (nagenoeg alle ondernemingen hebben bij een of meer banken een 
krediet in rekening courant), en aan institutionele en particuliere beleggers. 
Institutionele beleggers (verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en 
beleggingsmaatschappijen) kunnen als aandeelhouder bij de onderneming 
betrokken zijn, maar ook langlopende kredieten aan de onderneming verstrek-
ken. De relaties met afnemers, leveranciers en vermogensverschaffers zijn 
voor iedere onderneming van levensbelang. Deze relaties komen in dit boek op 
verschillende plaatsen, in bijna alle hoofdstukken, terug. Daarom gaan we er 
hier niet verder op in.

Naast afnemers, leveranciers, vermogensverschaffers en concurrenten zijn er 
verschillende andere organisaties, die de gang van zaken bij de onderneming 

ruilrelatie
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kunnen beïnvloeden zonder dat de onderneming met die organisaties een 
ruilrelatie onderhoudt. De relaties die de onderneming met die organisaties 
onderhoudt zijn aangegeven met onderbroken pijlen. De onderbroken pijlen 
geven aan dat de onderneming met de betrokken organisaties een relatie heeft 
zonder dat er sprake is van een ruilrelatie. Deze organisaties worden in de rest 
van deze paragraaf heel beknopt beschreven.

De organisaties van werknemers en werkgevers

Een grote onderneming, zoals Philips, onderhoudt nauwe contacten met de 
vakbonden. Die contacten betreffen in de eerste plaats de onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers bij Philips. Die arbeidsvoor-
waarden worden vastgelegd in een zogenoemde collectieve arbeidsovereen-
komst (cao). Dat betekent dat over de arbeidsvoorwaarden, zoals de hoogte van 
het loon, de werktijden, het aantal vakantiedagen en dergelijke, niet wordt 
onderhandeld tussen een individuele werknemer en zijn werkgever. Deze on-
derhandelingen worden in plaats daarvan gevoerd tussen de vakverenigingen 
enerzijds en een werkgever of een of meer werkgeversverenigingen anderzijds. 
Zeer grote werkgevers, zoals Philips, onderhandelen zelf met de vakbonden 
over de arbeidsvoorwaarden. Het resultaat van die onderhandelingen wordt 
vastgelegd in een cao die alleen voor de personeelsleden van die onderneming 
(dus bijvoorbeeld van Philips) geldt.
Kleinere ondernemingen laten het voeren van onderhandelingen met de 
vakbonden over de arbeidsvoorwaarden over aan de werkgeversverenigingen. 
Het resultaat van die onderhandelingen wordt vastgelegd in een cao, die alleen 
geldt voor de (bepaalde groepen van) werknemers werkzaam in een bepaalde 
bedrijfstak. Het gevolg is dat we kunnen spreken over de ‘cao voor dagbladjour-
nalisten’ en de ‘Philips-cao’. 
Als de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden tot resultaat hebben 
geleid en er dus overeenstemming is bereikt tussen de vakbonden enerzijds 
en een werkgever of een of meer werkgeversverenigingen anderzijds, kan de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aldus tot stand gekomen 
cao algemeen verbindend verklaren. Het algemeen verbindend verklaren houdt 
in dat de cao ook geldt voor werknemers die geen lid zijn van een vakbond en 
ook voor werkgevers die geen lid zijn van een werkgeversvereniging. Dat wil 
nog niet zeggen dat de cao geldt voor alle werknemers van een bepaald bedrijf. 
Meestal geldt de cao namelijk niet voor alle werknemers maar alleen voor be-
paalde categorieën werknemers. Werknemers boven een bepaald niveau vallen 
meestal niet onder een cao.

Er zijn in Nederland meer dan vijfhonderd verschillende vakbonden. De meeste 
daarvan hebben betrekkelijk weinig leden. De grotere vakbonden zijn bijna 
allemaal aangesloten bij een vakcentrale. Een vakcentrale is een federatie van 
vakbonden.
Er zijn in Nederland drie vakcentrales: FNV, CNV en MHP. De FNV (Federatie 
Nederlandse Vakbeweging) is met ongeveer 1,2 miljoen leden veruit de groot-
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ste vakcentrale van ons land. FNV Bondgenoten is met iets minder dan een 
half miljoen leden de grootste bij de FNV aangesloten vakbond. Andere bij de 
FNV aangesloten bonden zijn bijvoorbeeld ABVAKABO FNV (met veel leden 
onder het overheidspersoneel en werknemers in de gezondheidszorg), de FNV 
Vrouwenbond, de Nederlandse Politie Bond, de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten en FNV Zelfstandigen Bouw. Deze laatstgenoemde is een vereni-
ging van mensen die als zelfstandige in de bouw werken.
Het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) heeft ongeveer 350.000 leden. Bij 
het CNV zijn soortgelijke vakbonden aangesloten als bij de FNV. De MHP is een 
vakcentrale waarbij vooral bonden voor de middengroepen en hoger personeel 
zijn aangesloten. Met ongeveer 160.000 leden is de MHP de kleinste van de drie 
vakcentrales. 

De grootste centrale ondernemingsorganisatie in Nederland is VNO-NCW. 
In totaal zijn ongeveer 160 (branche)verenigingen lid van VNO-NCW. 
De meeste grote ondernemingen in ons land zijn echter rechtstreeks lid 
van het VNO-NCW. De bij VNO-NCW aangesloten ondernemingen en 
(branche)verenigingen vertegenwoordigen ongeveer 90% van de werkgelegen-
heid in de Nederlandse marktsector. Naast VNO-NCW bestaat in Nederland 
nog een andere werkgeverscentrale, namelijk MKB-Nederland. Bij MKB-
Nederland zijn ongeveer 150 brancheorganisaties en 600 regionaal en lokaal 
gerichte ondernemersverenigingen aangesloten. MKB-Nederland richt zich op 
het behartigen van de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen.

De uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringen

Er zijn in Nederland verschillende specifiek voor werknemers geldende so-
ciale verzekeringen, waaronder de werkloosheidswet (WW), de wet op de 
arbeidsongeschiktheid (WAO), de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA), en de ziektewet (ZW). De uitvoeringsadministratie van deze wetten is 
in handen van WERKbedrijf. WERKbedrijf is een zelfstandig bestuursorgaan 
waarin het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) en het 
vroegere Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn opgegaan. WERKbedrijf 
heeft meer dan 150 kantoren in Nederland. Werkzoekenden kunnen bij deze 
kantoren terecht voor informatie en bemiddeling. Werkgevers kunnen bij 
WERKbedrijf vacatures melden. De voornaamste taak van WERKbedrijf is 
werkzoekenden op zo kort mogelijke termijn aan werk te helpen. Daarnaast 
verzorgt WERKbedrijf de uitkeringen uit hoofde van de bovengenoemde socia-
le verzekeringen

De Kamers van Koophandel

De Kamers van Koophandel geven aan ondernemers voorlichting en advies 
over allerlei onderwerpen zoals de vestigingswetgeving en andere wettelijke 
regelingen die voor ondernemers van belang zijn, subsidieregelingen en 
rechtsvormen. Daarnaast zijn de Kamers van Koophandel ook belast met een 
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aantal wettelijke taken. Tot die wettelijke taken behoort het bijhouden van het 
handelsregister. Alle vestigingen van bedrijven dienen zich, op enkele kleine 
uitzonderingen na, te laten inschrijven in het handelsregister. Naamloze 
vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperatieve verenigingen en 
waarborgmaatschappijen zijn verplicht eenmaal per jaar hun volgens be-
paalde richtlijnen opgemaakte jaarrekening te deponeren bij de Kamer van 
Koophandel. Deze gedeponeerde jaarrekeningen zijn voor een ieder vrij ter 
inzage.

Er zijn in Nederland (in 2009) 12 Kamers van Koophandel. Ze worden bestuurd 
door vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werknemers.

Belangengroepen

Ondernemingen krijgen soms ook te maken met belangengroepen. Daarmee 
bedoelen we groepen die zich inzetten voor een bepaald belang. Dat kan een 
algemeen belang zijn, maar ook het directe eigenbelang van de leden van de 
groep. Voorbeelden zijn milieugroepen en groepen van omwonenden.

De overheid

Ondernemingen hebben op velerlei terreinen te maken met de overheid. 
Daarbij moet u denken aan de belastingheffing, het verlenen van subsidies en 
garanties, de ruimtelijke ordening, het milieu, de infrastructuur en het mede-
dingingsbeleid. Op ieder van deze beleidsterreinen kan de onderneming in 
aanraking komen met de rijksoverheid en in vele gevallen ook met de provin-
cie, de gemeente of de Europese Commissie. Wij bespreken hier zeer beknopt 
de rol van de overheid op deze beleidsterreinen.

De belastingheffing
Voor ondernemingen zijn de belangrijkste belastingen: de omzetbelasting (ook 
vaak aangeduid als de belasting op toegevoegde waarde of kortweg de btw), de in-
komstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Met de omzetbelasting krijgt 
bijna iedere onderneming te maken. Of de onderneming te maken krijgt met 
de vennootschapsbelasting hangt af van de rechtsvorm van de onderneming. 
Naamloze en besloten vennootschappen zijn onderworpen aan de vennoot-
schapsbelasting; eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder 
firma aan de inkomstenbelasting. Omzetbelasting, vennootschapsbelasting en 
inkomstenbelasting worden geheven door het Rijk. Het Rijk heft daarnaast an-
dere soorten van belasting zoals successierechten, accijnzen, invoerrechten en 
motorrijtuigbelasting. De gemeente heft onroerendezaakbelasting. Een nadere 
uitleg van omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting 
treft u aan in box 1.1.
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De belangrijkste belastingen in Nederland

De belangrijkste belastingen waarmee een Nederlandse ondernemer te 
maken krijgt zijn:
V de omzetbelasting (meestal aangeduid als de btw);
V de vennootschapsbelasting;
V de inkomstenbelasting.

De omzetbelasting of de btw
De belangrijkste belasting waarmee ondernemers in Nederland te maken 
hebben is de omzetbelasting. Deze belasting wordt ook vaak aangeduid als 
de btw, de belasting over de toegevoegde waarde. Iedere ondernemer is ver-
plicht aan haar Nederlandse afnemers omzetbelasting in rekening te brengen. 
Daartegenover staat echter dat de ondernemer de door haar betaalde om-
zetbelasting terug ontvangt. Voor de meeste artikelen bedraagt het tarief van 
de omzetbelasting in 2009 19%. Wij willen u met behulp van een voorbeeld 
duidelijk maken hoe het systeem van de omzetbelasting werkt.

Voorbeeld
Stel dat u fabrikant bent van tafels. Gedurende de maand oktober 2009 
verkoopt u 5000 tafels aan uw afnemers voor € 200,– per stuk. We nemen aan 
dat al uw afnemers in Nederland wonen. Voor iedere tafel moet u dan aan uw 
afnemers 19% van € 200,–, ofwel € 38,– omzetbelasting in rekening brengen. 
In totaal ontvangt u dan van uw afnemers een bedrag van € 190.000,– aan 
omzetbelasting. Deze omzetbelasting moet u aan de fiscus voldoen.

Stel dat u gedurende dezelfde maand (oktober 2009) van andere Nederlandse 
ondernemingen 20.000 tafelpoten à € 15,– en 5000 tafelbladen à € 50,– per 
stuk hebt ingekocht. In totaal hebt u dan voor € 550.000,– tafelpoten en 
tafelbladen ingekocht. Uw leveranciers moeten u hierover omzetbelasting in 
rekening brengen. Deze bedraagt 19% van € 550.000,– , dat is € 104.500,–. Als 
u de rekeningen van uw leveranciers in oktober geheel betaalt, betaalt u dus 
in oktober € 104.500,– aan omzetbelasting. Dit bedrag mag u aftrekken van 
de door u aan de fiscus af te dragen omzetbelasting. Per saldo moet u dus 
aan de fiscus het verschil tussen de door u ontvangen en de door u betaalde 
omzetbelasting afdragen. Dat betekent dat u in dit voorbeeld een bedrag van 
€ 85.500,– aan de fiscus moet voldoen.

U kunt het ook zo bekijken: aan de door u ingekochte tafelpoten en tafelbla-
den hebt u door deze tafelpoten en tafelbladen te assembleren tot hele tafels 
waarde toegevoegd. U hebt voor een bedrag van in totaal € 550.000,– tafel-
poten en tafelbladen ingekocht. U hebt deze tafels verkocht voor in totaal  
€ 1.000.000,–. U hebt dus aan de door u ingekochte tafelpoten en tafelbladen 
een waarde van € 450.000,– toegevoegd. Het bedrag dat u per saldo aan 
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de fiscus moet afdragen (€ 85.500,–) bedraagt 19% van deze toegevoegde 
waarde.

De vennootschapsbelasting
Als uw onderneming de juridische vorm heeft van een nv, bv of een andere 
rechtspersoon, dan krijgt u ook te maken met de vennootschapsbelasting. De 
vennootschapsbelasting wordt berekend over de door een nv of bv gedu-
rende een bepaald jaar gemaakte winst. Een voorbeeld maakt duidelijk wat 
we bedoelen.

Voorbeeld
Stel dat u uw onderneming hebt ondergebracht in een bv. We noemen deze 
onderneming Tafel bv. U bent eigenaar en directeur van Tafel bv.
We gaan uit van de volgende gegevens:
V	 Tafel bv verkoopt gedurende 2008 60.000 tafels à € 200,– per stuk;
V	 Tafel bv koopt gedurende 2008 240.000 tafelpoten in à € 15,– per stuk en 

60.000 tafelbladen à € 50,– per stuk;
V	 de loonkosten van uw medewerkers gedurende 2008 bedragen  

€ 3.600.000,–. Uw eigen loonkosten gedurende 2008 bedragen € 70.000,–;
V	 de interestlasten van Tafel bv over 2008 bedragen € 240.000,–;
V	 de afschrijvingen van Tafel bv over 2008 bedragen € 550.000,–.

Met deze gegevens kunt u de volgende resultatenrekening opstellen:
Omzet € 12.000.000
Inkopen € 6.600.000
Loonkosten €  3.670.000
Interestlasten € 240.000
Afschrijvingen € 550.000
Winst € 940.000

Tafel bv moet vennootschapsbelasting betalen over deze winst ad € 940.000,–. 
Het tarief van de vennootschapsbelasting was in 2008 20% over de eerste  
€ 60.000,–, 23% over het meerdere tot € 140.000,– en 25,5% over het meer-
dere. Tafel bv moet dus over 2008 een bedrag van € 232.900,– aan vennoot-
schapsbelasting betalen.

De inkomstenbelasting
Als ondernemer krijgt u ook te maken met de inkomstenbelasting. We bekij-
ken eerst het geval waarin u directeur en enig aandeelhouder bent van een 
bv en nemen als voorbeeld de onderneming Tafel bv, waarvan hierboven 
enkele gegevens zijn vermeld. Als directeur van Tafel bv ontvangt u een bru-
tosalaris van € 70.000,–. Over dat bedrag moet u inkomstenbelasting in box 1 
betalen. Stel dat u bovendien als aandeelhouder van Tafel bv een dividenduit-
kering ontvangt van € 200.000,–. Over dat bedrag moet u inkomstenbelasting 
betalen in box 2, tegen een tarief van 25%.
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Als u uw onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak en dus niet in 
een bv hebt ondergebracht, betaalt u uitsluitend inkomstenbelasting. Als we 
weer uitgaan van dezelfde gegevens bedraagt de winst van uw bedrijf  
€ 940.000,– plus € 70.000,– (er wordt nu aan u geen salaris uitgekeerd, dus de 
daarmee gemoeide loonkosten vervallen). De winst van uw bedrijf bedraagt 
nu € 1.010.000,–. Over dit bedrag moet u nu inkomstenbelasting betalen. Als u 
verder geen aftrekposten hebt, bedraagt uw belastbaar inkomen € 1.010.000,–. 
Hierover moet u meer dan € 500.000,– aan inkomstenbelasting betalen in box 1.

Subsidies en garanties
Er zijn in Nederland zeer veel verschillende subsidieregelingen. Het ministerie 
van Economische Zaken kan bijvoorbeeld subsidies, goedkope kredieten of 
garanties voor kredietverlening door een bank toekennen voor projecten op het 
gebied van energiebesparing of energieonderzoek, voor de ontwikkeling van 
een nieuwe technologie, voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf 
en voor ondernemingen die investeren in bepaalde plaatsen. Voor startende 
ondernemers zijn er geen aparte subsidieregelingen maar wel kredietmogelijk-
heden. Het ministerie van Economische Zaken is het eerst verantwoordelijke 
departement voor het technologiebeleid, daarbij vaak gesteund door andere 
departementen. Het subsidiebeleid is vooral gericht op het verbeteren van ken-
nis op het gebied van de technologie voor zowel individuele bedrijven als voor 
branches en/of collectiviteiten. Bovendien bestaan er subsidies voor scholing 
op het gebied van technologie. Ook aan bedrijven die exporteren kan in be-
perkte mate financiële steun worden verleend. Andere ministeries verlenen ook 
allerlei subsidies. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu kan bijvoorbeeld subsidies verlenen voor woningbouw en voor het 
milieu. Milieu en energiebeheer zijn belangrijke peilers van het regeringsbe-
leid geworden. De subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid en inno-
vatie worden in Nederland uitgevoerd door SenterNovem. SenterNovem is een 
agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Een van de manieren waarop het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de werking van de arbeidsmarkt probeert te beïnvloeden is 
subsidiëring. Doel van deze subsidies is het verbeteren van de kansen op de 
arbeidsmarkt van langdurig werklozen of leden van etnische minderheden. Er 
bestaan subsidieregelingen onder andere voor scholing en voor het opdoen van 
werkervaring. Deze regelingen worden uitgevoerd door de regionale vestigin-
gen van WERKbedrijf.

De Kamers van Koophandel verstrekken informatie over vrijwel alle subsidie-
regelingen die voor ondernemers van belang kunnen zijn.
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Hoofdstuk 1 – Onderneming en omgeving

Ruimtelijke ordening
In Nederland is van vrijwel ieder stuk grond de bestemming vastgelegd in een 
zogeheten bestemmingsplan. Die bestemming kan bijvoorbeeld zijn: land-
bouw, industrie, wonen, recreatie of winkels. Als een onderneming op een be-
paalde plaats bepaalde activiteiten wil gaan uitvoeren, moeten die activiteiten 
passen binnen het voor die plaats geldende bestemmingsplan. Als dat niet het 
geval is, kan de onderneming aan de gemeente vragen het bestemmingsplan te 
wijzigen. De gemeente stelt het bestemmingsplan vast; het bestemmingsplan 
moet daarna door de provincie worden goedgekeurd.

De meeste gemeenten willen de industriële bedrijven in hun gemeente graag 
concentreren in bepaalde gebieden. Daarnaast zijn de meeste gemeenten zeer 
geïnteresseerd in het aantrekken van nieuwe bedrijven. Met het oog daarop 
ontwikkelen veel gemeenten speciale industrieterreinen. Wie zich daar wil 
vestigen kan de grond kopen of pachten van de gemeente.

Het milieu
Het milieu is voor veel industriële bedrijven een uiterst belangrijke factor in de 
bedrijfsvoering geworden. Daarbij komt de onderneming veelvuldig in contact 
met de overheid. De gemeente geeft milieuvergunningen af. In een milieuver-
gunning kunnen allerlei voorwaarden zijn opgenomen. Aan die voorwaarden 
zal de onderneming zich moeten houden op straffe van intrekking van de 
vergunning en daarmee stopzetting van het productieproces. Als de onderne-
ming gevaarlijke stoffen uitstoot in de lucht, heeft ze tevens een vergunning 
nodig uit hoofde van de Wet inzake de luchtverontreiniging. Deze vergunnin-
gen worden afgegeven door de provincie. Het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu probeert met vele sectoren afspraken (meestal 
aangeduid met de term convenanten) te maken over het verminderen van de mi-
lieubelasting. Een voorbeeld daarvan is de afspraak met de frisdrankenindus-
trie over het gebruik van statiegeldflessen.

De infrastructuur
De overheid heeft ook de taak te zorgen voor een goede infrastructuur (wegen, 
spoorlijnen, waterwegen, havens, luchthavens en dergelijke). Ondernemingen 
die sterk afhankelijk zijn van een bepaald type infrastructuur (zoals havenbe-
drijven) zullen daarom met overheidsinstanties overleg plegen over aanpassing 
van de infrastructuur. 

Het mededingingsbeleid
In Nederland werkzame ondernemingen hebben te maken met het Europese en 
met het Nederlandse mededingingsbeleid. Het Europese mededingingsregime 
is gebaseerd op het Verdrag van Rome. Uit hoofde van dat verdrag zijn alle 
afspraken tussen ondernemingen en ook alle onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen, die de handel tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden 
en ertoe leiden dat de mededinging op de gemeenschappelijke markt wordt 
beperkt, verboden. Bij overtreding van dat verbod kan de Europese Commissie 
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de overtreder(s) forse boetes opleggen. Ook misbruik van een machtspositie is 
volgens het Verdrag van Rome verboden. 

Het Nederlandse systeem berust op de Mededingingswet. Deze wet sluit nauw 
aan bij het Europese mededingingsregime zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Rome. De Mededingingswet heeft betrekking op mededingingsafspraken, mis-
bruik van een economische machtspositie en concentratietoezicht. Afspraken 
tussen ondernemingen om de concurrentie te beperken zijn volgens deze wet 
verboden. Ook ‘onderling afgestemde feitelijke gedragingen’, die ertoe leiden 
dat de mededinging wordt beperkt, zijn verboden. Bij misbruik van een eco-
nomische machtspositie kan men bijvoorbeeld denken aan koppelverkoop of 
aan prijsdiscriminatie (van prijsdiscriminatie is sprake als persoon A voor een 
bepaald product meer moet betalen dan persoon B, alleen omdat A dat product 
meer nodig heeft).

Het toezicht op de naleving van de Mededingingswet is opgedragen aan de 
NMa (de Nederlandse Mededingingsautoriteit). De directeur van de NMa 
kan ondernemingen die de wet overtreden boetes opleggen. Hij kan ook van 
bepaalde verbodsbepalingen ontheffing verlenen, als hij van mening is dat een 
bepaalde afspraak tussen ondernemingen in het belang is van de consument. 

Binnen de Europese Unie vindt ook preventieve fusiecontrole plaats. Die geldt 
echter alleen voor zeer grote ondernemingen. Dit houdt in dat de ondernemin-
gen die bij de mogelijke fusie betrokken zijn voor de fusie toestemming moe-
ten vragen aan de Europese Commissie. Ook in Nederland behoeven fusies van 
ondernemingen de goedkeuring van de directeur van de NMa. Alleen fusies 
tussen relatief kleine ondernemingen zijn daarvan uitgezonderd.

1.4 Wat is bedrijfskunde?

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met (het verbeteren van) 
het functioneren van ondernemingen in hun omgeving. Dat is de omschrijving 
die we in paragraaf 1.1 hebben gegeven en toegelicht. In deze paragraaf geven 
we een nadere toelichting op deze omschrijving en gaan we in op de structuur 
van dit boek.

Als we het functioneren van een onderneming willen verbeteren, dan zul-
len we meestal beginnen met het in kaart brengen van de manier waarop de 
onderneming wordt geleid of gemanaged. De manier waarop een onderneming 
wordt geleid is een erg belangrijke factor voor het goed functioneren van een 
onderneming. Daarom staat voor veel mensen het begrip management centraal 
in de bedrijfskunde. Heel veel mensen die bedrijfskunde als vak gaan stude-
ren worden later manager bij een onderneming. Als we denken aan het begrip 
management dan kunnen we daarin onderscheiden:
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Hoofdstuk 1 – Onderneming en omgeving

V	 de algemene leiding van de onderneming (het general management);
V	 het management van de relaties met de afnemers en het identificeren van 

afnemersbehoeften (marketingmanagement);
V	 de manier waarop de onderneming het operationele proces (bij produce-

rende ondernemingen is dat het productieproces) aanstuurt (operationeel 
management);

V	 de manier waarop de onderneming haar financiële resultaten meet en haar 
financiën beheert (het financieel-economisch management).

Naast general management onderscheiden we dus marketingmanagement, 
operations management en financieel-economisch management. Bij een kleine 
familieonderneming berust het general management bij de directeur-eigenaar, 
bij een grote onderneming bij de raad van bestuur. Daarnaast zijn er (behalve 
bij de zeer kleine ondernemingen) meestal functionele managers. Daarmee be-
doelen we managers die leiding geven op een bepaald functioneel gebied, zoals 
marketing, operations of financiën.

Figuur 1.3  Structuur van het boek

In dit boek beginnen we (zie figuur 1.3) met de onderwerpen waarmee het al-
gemeen management zich (moet) bezighouden. Dat zijn de (juridische) organi-
satie, het management en de strategie van de onderneming. We beginnen met 
de juridische organisatie van de onderneming (hoofdstuk 2). Dat onderwerp 
is van belang voor iedereen die overweegt een eigen onderneming te begin-
nen. Maar het is ook van belang voor de leiding van al lang bestaande, grote 
ondernemingen, omdat wetgeving verandert en ondernemingen zich moeten 
aanpassen aan de (juridische) omgeving waarin zij werken. 
Daarna gaan we in op de strategie van de onderneming. Dat onderwerp is een 
van de belangrijkste onderwerpen voor de algemene leiding van de onderne-
ming. De strategie van de onderneming heeft betrekking op het afstemmen 
van de activiteiten van de onderneming op haar omgeving. Dat is het onder-
werp van hoofdstuk 3.
Het derde onderwerp waaraan de algemene leiding van de onderneming 
aandacht moet besteden is de organisatie en het management van de onderne-
ming. Iedere onderneming bestaat in de allereerste plaats uit mensen. Meestal 
zijn dat meerdere mensen, die met elkaar samenwerken om een goed resultaat 
te bereiken. Daarom neemt het vakgebied management en organisatie een cen-
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trale plaats in in de bedrijfskunde. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 4. In dat 
hoofdstuk komt ook het onderwerp personeelsmanagement aan de orde.

In de volgende hoofdstukken van dit boek bespreken we de andere functionele 
managementgebieden. We beginnen met marketingmanagement (hoofdstuk 
5). Dat vakgebied is van groot belang omdat ondernemingen voor hun voortbe-
staan in belangrijke mate afhankelijk zijn van hun klanten. Daarom heeft ook 
het vakgebied marketing, waarin de interactie van de onderneming met zijn 
afnemers centraal staat, een belangrijke plaats in de bedrijfskunde.
Ondernemingen moeten de producten of diensten die zij aan klanten verkopen 
ook op een efficiënte manier kunnen 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 onder-
werp van hoofdstuk 6 over operationeel management. 
Ondernemingen hebben om te kunnen functioneren allerlei soorten van in-
formatie nodig. In die informatiebehoeften van een onderneming kan worden 
voorzien door gebruik te maken van een, meestal specifiek voor een bepaalde 
onderneming op maat gemaakt informatiesysteem. Het ontwerpen en gebrui-
ken daarvan wordt aangeduid als informatiemanagement (hoofdstuk 7).
Ten slotte is ook het management van het financieel-economische aspect van 
groot belang. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat de verkoopopbreng-
sten voldoende zijn om de leveranciers van de inputs te kunnen betalen. De 
ondernemingsleiding moet om te kunnen beoordelen of de onderneming daar-
toe in staat zal zijn, en daarover aan belanghebbenden te kunnen rapporteren, 
een goed inzicht hebben in de financieel-economische situatie van de onderne-
ming. Dat is het onderwerp van de hoofdstukken 8, 9, 10 en 11.

In hoofdstuk 8 bespreken wij de balans en de resultatenrekening. Dat zijn twee 
onmisbare financiële overzichten. In de balans wordt de financiële toestand 
waarin de onderneming zich bevindt vastgelegd. De resultatenrekening geeft 
een overzicht van de financiële resultaten die de onderneming in de afgelopen 
periode heeft behaald. Dit hoofdstuk vormt de basis voor de daaropvolgende 
hoofdstukken over financiering van de onderneming (hoofdstuk 9), manage-
mentrapportage (hoofdstuk 10) en verslaggeving (hoofdstuk 11). 

Samenvatting

In dit hoofdstuk is het begrip onderneming 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 kunnen betalen’.
Na het introduceren van de begrippen opbrengsten, kosten en winst kan een 
onderneming ook gedefinieerd worden als ‘een organisatie die voor haar voort-
bestaan 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.
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De verschillen tussen ondernemingen liggen in de aard van het primaire 
proces, de grootte van de onderneming en de juridische vorm van de onderne-
ming. Verschillen in de aard van het primaire proces komen voort uit verschil-
len in de aard van de activiteiten die de onderneming ontplooit. Een industri-
ele onderneming kent een fysiek transformatieproces waarbij grondstoffen 
omgezet worden in halffabricaten of halffabricaten in eindproducten. Het 
transformatieproces van een handelsonderneming bestaat uit het ontvangen 
van goederen in grote hoeveelheden, het in voorraad houden, het plaatsen op 
het winkelschap en het transport uit de winkel. Dit type onderneming bewerkt 
dus de goederen waarin zij handelt niet. In het primaire proces van een dienst-
verlenende onderneming worden gegevens bewerkt of getransformeerd tot 
informatie.
Ook met betrekking tot de grootte zijn er verschillen tussen ondernemingen. 
Er is sprake van kleinbedrijf wanneer de onderneming uit minder dan tien per-
soneelsleden bestaat. Bestaat de onderneming uit ten minste tien maar minder 
dan honderd personeelsleden dan behoort de onderneming tot het middenbe-
drijf. Een onderneming behoort tot het grootbedrijf wanneer de onderneming 
uit ten minste honderd personeelsleden bestaat.
Een ander verschil tussen ondernemingen is het verschil naar juridische vorm, 
waarbij de nadruk ligt op de vraag wie de eigenaren van de onderneming zijn 
en wie voor eventuele schulden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Een 
naamloze vennootschap kenmerkt zich door het feit dat de aandelen gemakke-
lijk kunnen worden verhandeld. Daardoor kunnen er zeer veel aandeelhouders 
zijn, die dagelijks veranderen. De aandeelhouders zijn eigenaar van een of meer 
aandelen; 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 onderschei-
den worden 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 vermogensverschaf-
fers. De concurrenten van de onderneming hebben ook een ruilrelatie, maar 
dan met de afnemers van de onderneming. Naast deze vier soorten organisaties 
zijn er nog verschillende andere organisaties die de gang van zaken van de 
onderneming kunnen beïnvloeden zonder dat er sprake is van een ruilrelatie. 
Tot deze organisaties behoren de organisaties van werknemers en werkgevers, 
de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid, de Kamers van Koophandel, en 
diverse belangengroepen en overheidsinstanties.

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met (het verbeteren van) 
het functioneren van ondernemingen in hun omgeving. Voor het goed func-
tioneren van een onderneming is de manier waarop de onderneming wordt 
bestuurd of ‘gemanaged’ van groot belang. Bedrijfskunde houdt zich dan ook 
vooral bezig met management. We maken daarbij onderscheid tussen alge-
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meen (general) management en functioneel management. Dit boek besteedt 
aandacht aan zowel algemeen management (in de hoofdstukken 2, 3 en 4) als 
aan functioneel management, in het bijzonder aan marketingmanagement 
(hoofdstuk 5), operationeel management (hoofdstuk 6), informatiemanage-
ment (hoofdstuk 7) en aan financieel-economisch management (de hoofdstuk-
ken 8, 9, 10 en 11).

Vragen

1 Wat verstaat men onder een primair proces?
2 Geef het verschil aan tussen een industriële onderneming, een handelson-

derneming en een dienstverlenende onderneming.
3 Wat verstaat men onder de ‘secundaire sector’?
4 Wat verstaat men onder kleinbedrijf?
 Wat verstaat men onder middenbedrijf?
 Wat verstaat men onder grootbedrijf?
5 Waarop heeft de indeling van ondernemingen naar juridische vorm vooral 

betrekking?
6 Wat verstaat men onder een ruilrelatie? Met welke organisaties of personen 

onderhouden ondernemingen ruilrelaties? Welke andere organisaties kun-
nen de gang van zaken binnen de onderneming beïnvloeden?

Opdrachten

1 Als u werkzaam bent bij een bedrijf, probeer dan dat bedrijf in te delen naar 
soort onderneming. Dus zowel naar aard van het primaire proces, als naar 
omvang en naar juridische vorm. Ga vervolgens na met welke personen of 
organisaties het bedrijf ruilrelaties heeft en met welke personen of organisa-
ties het bedrijf relaties heeft zonder dat dit ruilrelaties zijn.

2 Als u niet werkzaam bent bij een bedrijf, probeer dan contact te leggen met 
een ondernemer en bied hem aan om zijn bedrijf in te delen naar bovenge-
noemde punten en na te gaan met welke personen of organisaties het bedrijf 
welke relatie heeft.
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