
DE ECONOMISCHE BEROEPSPRAKTIJK



COLOFON

Boom beroepsonderwijs
info@boomberoepsonderwijs.nl
www.boomberoepsonderwijs.nl

Auteurs: Kees Benschop, Klaas Coster, Marien Kempeneers, Emiel Peters, Mirte van Prooijen,
Sergio van Tiel en Maaike Timmer
Eindredactie: Linda Kleverlaan

Titel: De economische beroepspraktijk
ISBN: 978 90 3726 217 9
Eerste druk/eerste oplage

Bronvermelding: Shutterstock.com: Aleksandar Tasevski, Dutchmen Photography, Linda
Parton, MDart10, Phil Stafford, Jarretera / Shutterstock.com

© Boom beroepsonderwijs 2022
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen
van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bijvoorbeeld een (digitale) leeromgeving of een reader
in het onderwijs (op grond van artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting
Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.stichting-uvo.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te
gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Boom
beroepsonderwijs, te vinden op www.boomberoepsonderwijs.nl.



INHOUD

Voorwoord .......................................................................................................... 5

Hoofdstuk 1 Management-&-organisatie ............................................................................. 7
1.1 Inleiding ............................................................................................................... 7
1.2 Organisatie-en-omgeving ................................................................................... 8
1.3 Missie,-visie,-doelstellingen,-strategie ............................................................. 12
1.4 Organisatie-indelingen ...................................................................................... 16
1.5 Structuur-en-organisatie .................................................................................. 21
1.6 Mens-en-organisatie .......................................................................................... 26
1.7 Samenvatting .................................................................................................... 30
1.8 Kernbegrippen ................................................................................................... 33

Hoofdstuk 2 Marketing-&-communicatie ........................................................................... 37
2.1 Inleiding ............................................................................................................. 37
2.2 Marketing-en-de-marketingmix ........................................................................ 38
2.3 Doelgroepen ...................................................................................................... 45
2.4 Communiceren-met-je-doelgroep .................................................................... 49
2.5 Marketingplan .................................................................................................... 54
2.6 Marktonderzoek ................................................................................................ 58
2.7 Samenvatting .................................................................................................... 62
2.8 Kernbegrippen ................................................................................................... 64

Hoofdstuk 3 Sales .................................................................................................................. 67
3.1 Inleiding ............................................................................................................. 67
3.2 De-klant .............................................................................................................. 68
3.3 Verkopen-in-een-b2c-markt ............................................................................. 71
3.4 De-verkoopcyclus .............................................................................................. 73
3.5 Verkopen-in-een-b2b-markt ............................................................................. 76
3.6 Salesdoelstellingen ........................................................................................... 80
3.7 Trends-en-ontwikkelingen ................................................................................ 83
3.8 Samenvatting .................................................................................................... 85
3.9 Kernbegrippen ................................................................................................... 87

Hoofdstuk 4 Productie-&-logistiek ...................................................................................... 89
4.1 Introductie ......................................................................................................... 89
4.2 Waarde-creëren ................................................................................................. 90
4.3 Inkoop ................................................................................................................ 94
4.4 Productie ............................................................................................................ 97
4.5 Goederenontvangst,-opslag-en-voorraadbeheer ........................................... 99
4.6 Orders-en-uitgaande-goederen ...................................................................... 104
4.7 E-commerce ..................................................................................................... 107
4.8 Samenvatting .................................................................................................. 111
4.9 Kernbegrippen ................................................................................................. 112

3



Hoofdstuk 5 Office--en-managementsupport ................................................................. 115
5.1 Inleiding ........................................................................................................... 115
5.2 Plannen ............................................................................................................ 116
5.3 Organiseren-van-bijeenkomsten .................................................................... 120
5.4 Promotie-en-public-relations ......................................................................... 124
5.5 Administratie ................................................................................................... 127
5.6 Hybride-werken ............................................................................................... 130
5.7 Samenvatting .................................................................................................. 131
5.8 Kernbegrippen ................................................................................................. 133

Hoofdstuk 6 Financieel ....................................................................................................... 135
6.1 Introductie ....................................................................................................... 135
6.2 Het-financiële-proces ...................................................................................... 136
6.3 Balans-en-resultatenrekening ........................................................................ 144
6.4 Financiële-analyse ........................................................................................... 151
6.5 Begroting-en-budget ....................................................................................... 153
6.6 Belastingen ...................................................................................................... 155
6.7 Samenvatting .................................................................................................. 158
6.8 Kernbegrippen ................................................................................................. 160

Hoofdstuk 7 Juridisch ......................................................................................................... 163
7.1 Inleiding ........................................................................................................... 163
7.2 Recht-in-Nederland ......................................................................................... 164
7.3 De-wet-en-andere-rechtsbronnen ................................................................. 169
7.4 Publiekrecht-en-privaatrecht ......................................................................... 174
7.5 Arbeidsrecht ..................................................................................................... 178
7.6 Belastingen ...................................................................................................... 182
7.7 Verzekeringen .................................................................................................. 186
7.8 Samenvatting .................................................................................................. 189
7.9 Kernbegrippen ................................................................................................. 191

Index ................................................................................................................ 194

4



VOORWOORD

Vakkennis, vaardigheden en kunnen werken met tools is essentieel voor iedereen die aan de
slag wil in de zakelijke dienstverlening. Voor de assistent Business Services, Allround Assistant
Business Services en de specialisten Office en Management Support, Business Administration
& Control, Legal, HR Services & Insurance en Marketing & Communication. De leermiddelen
van Knowhow | Business zorgen voor de juiste vakkennis, het toepassen van deze kennis en
kunnen werken met tools.

Standaard opbouw Knowhow | Business
Knowhow | Business zorgt voor de basis van alle opleidingen Business Services. Je maakt
kennis met de economische beroepspraktijk en gaat aan de slag met de volgende zakelijke
vaardigheden: ontvangen van klanten en bezoekers, zakelijk corresponderen, gegevens
verwerken en werken in een organisatie.

Je start altijd met vakkennis. Met kennis- en inzichtopdrachten stel je zelf vast of je de kennis
beheerst. Met praktische opdrachten leer je de kennis toe te passen en ontwikkel je
vaardigheden om de kennis te verwerken. Je maakt kennis met software of informatiebronnen
die je kunnen helpen bij het inzetten van je kennis en vaardigheden. De combinatie van kennis,
vaardigheden en tools stelt je uiteindelijk in staat om opdrachten die zijn gebaseerd op taken
en producten uit de praktijk te maken.

Kwalificatiedossier Business Services en examens
De inhoud van alle Knowhow | Business-leermiddelen is afgestemd op het kwalificatiedossier
Business Services. De theorie en opdrachten bereiden voor op de kennisexamens,
vaardigheidsexamens en praktijkexamens Business Services van Stichting Praktijkleren.

Hoe werkt de methode?
Knowhow | Business bestaat uit theorie-/werkboeken en een digitale leeromgeving waar je via
je computer, tablet of smartphone in kunt werken. In deze online omgeving vind je alle theorie
en opdrachten uit dit boek inclusief video’s, weblinks en documenten. Je gaat daar aan de
slag met de opdrachtcategorieën Test je kennis, Beroepsvaardigheden, Beroepspraktijk en
Afsluiting. Deze digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video, activeer de weblink of download het document.

Hoemoet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
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HOOFDSTUK 1
MANAGEMENT & ORGANISATIE

1.1 Inleiding
Je wordt opgeleid om straks bij een organisatie te gaan werken. Of misschien wil je zélf een
bedrijf starten. Wat je ook gaat doen, een goede organisatie is het halve werk.

Samenwerken binnen de organisatie.

Een organisatie heeft bestaansrecht en is daarmee toekomstbestendig als er klanten zijn die
producten of diensten van de organisatie willen afnemen. Dan heeft een organisatie waarde.
Die waarde noem je de waardepropositie van een organisatie. Dat geldt zowel voor commerciële
bedrijven als voor een overheidsorganisatie zoals een gemeente.

Om de waardepropositie te realiseren, stelt de organisatie een businessmodel op. Dit is een
model waarin in kaart wordt gebracht welke activiteiten de organisatie zelf gaat doen en met
wie ze gaat samenwerken. Er wordt geïnventariseerd wat er nodig is aan mensen, middelen
en geld. En er wordt vastgelegd op welke doelgroep er wordt gefocust, hoe deze wordt bereikt
en op welke manier ze wordt aangesproken. Als alle stappen in het businessmodel zijn ingevuld,
kan er berekend worden wat de omzet wordt en welke kosten gemaakt gaan worden.

Business Model Canvas

Een organisatie maakt altijd onderdeel uit van de omgeving. De omgeving reageert op de
organisatie en andersom. Elke organisatie streeft bepaalde doelen na. De dagelijkse kleine
doelen zijn ondergeschikt aan de langetermijndoelen die een organisatie zichzelf heeft gesteld.
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Om die doelen te kunnen behalen, wordt er werk verzet door de medewerkers van een
organisatie. Daarbij moet er een goede afweging worden gemaakt tussen de belangen van de
medewerkers en van de organisatie.

Leerdoelen
• Je maakt kennis met het vakgebied management en organisatie en kent de

belangrijkste begrippen.
• Je kunt uitleggen welke plaats een organisatie heeft in de omgeving en weet wat de

belangrijkste beïnvloeders zijn van een organisatie.
• Je weet wat drijfveren zijn van een organisatie en welke doelen zij nastreeft.
• Je kent de verschillende manieren waarop een organisatie wordt ingedeeld en georganiseerd.
• Je kent de belangrijkste rechtsvormen.
• Je kent de belangrijkste voorwaarden voor goede samenwerking.

Opdracht 1 Welke teamrol vervul jij?
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Uit dit bekende gezegde blijkt hoe belangrijk
samenwerking is. Je kunt pas goed samenwerken als je elkaar maar ook jezelf goed kent. Dan
kun je elkaar goed aanvullen. De teamrollentest van Belbin is een manier om te testen wat
jouw rol is binnen een groep.

Teamrollen Belbin

1.2 Organisatie en omgeving
Een organisatie is altijd onderdeel van de omgeving waarbinnen ze werkt. Dat geldt voor alle
bedrijven en instellingen, ook de overheid. De omgeving kan letterlijk de plaats zijn waar een
bedrijf is gevestigd. Bijvoorbeeld: een winkelketen als ZARA is gevestigd in het centrum van
een grote stad. Het succes van het bedrijf is medeafhankelijk van vergelijkbare winkels die in
dezelfde omgeving zijn gevestigd. Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met een
niet-tastbare omgeving. Dit zijn bedrijven of mensen die niet letterlijk in de omgeving van een
bedrijf zijn gevestigd. Een bedrijf heeft er echter wel mee te maken. Je kunt hierbij denken aan
concurrenten, de overheid en de maatschappij (klanten en niet-klanten).

Omwonenden Tata Steel woedend

De verschillende mensen en partijen waarmee organisaties te maken hebben, noem je
stakeholders. Een stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt van de
organisatie. Omgekeerd kunnen stakeholders ook invloed uitoefenen op de organisatie.

Er is onderscheid tussen interne en externe stakeholders.
• Interne stakeholders bevinden zich binnen de organisatie. Denk aan werknemers,

aandeelhouders en de ondernemingsraad.
• Externe stakeholders zijn belanghebbenden van buitenaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om

leveranciers, klanten, concurrenten of omwonenden.
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Organisatie, bedrijf en instelling
Een organisatie is een plek waar mensen met hun kennis en vaardigheden samenwerken om
bepaalde doelen te halen. Er zijn verschillende soorten organisaties. Er zijnbedrijvendie gericht
zijn op het behalen van winst. Die noem je ook wel ondernemingen. Er zijn ook organisaties
die zich niet richten op winst. Die laatste noem je instellingen. Voorbeelden van instellingen
zijn: een school, de politie en een organisatie voor ontwikkelingshulp als Artsen zonder Grenzen.

Een ziekenhuis is een instelling en een bouwonderneming is een bedrijf.

Macro, meso enmicro
De omgeving van een organisatie kun je op verschillende niveaus indelen:
• macro
• meso
• micro.

Macro-omgeving
Bij demacro-omgevingvan een organisatie gaat het om de invloeden van buiten de organisatie
die invloed hebben op de organisatie. Dit zijn de externe invloeden. Deze invloeden zijn te
verdelen in DESTEP-factoren. De letters van ‘DESTEP’ staan voor:
• Demografische factoren
• Economische factoren
• Sociaal-culturele factoren
• Technologische factoren
• Ecologische factoren
• Politiek-juridische factoren.

Demografische factoren
Welke producten en diensten je als organisatie levert, heeft voor een groot deel te maken met
de samenstelling van de bevolking. Dit noem je de demografische factoren. Belangrijke
demografische factoren zijn bevolkingsomvang, leeftijdsverdeling en gezinssamenstelling.
Bedrijven kunnen inspelen op de verschillende demografische ontwikkelingen. Dat kan
bijvoorbeeld door je te richten op producten die gericht zijn op oudere mensen, zoals reizen
of bepaalde zorgproducten.

Bevolkingsteller CBS

Economische factoren
De economische factoren bepalen voor een belangrijk deel het succes van een bedrijf. Daarbij
gaat het dan om het inkomen van de bevolking. Als het nationaal inkomen stijgt, zal dit van
invloed zijn op dat wat mensen en bedrijven kunnen uitgeven aan goederen en diensten.

9

Hoofdstuk 1 Management & organisatie

https://lrmr.nl:443/hyperlinks/8832a2ae-bd19-4095-b96f-54fc2c444f07


Hoeveel een huishouden gemiddeld kan uitgeven, noem je koopkracht. De gemiddelde
koopkracht van een deel van de bevolking is iets waar je als bedrijf rekening mee houdt. Je
wilt immers dat mensen genoeg te besteden hebben om je producten te kunnen kopen.

Sociaal-culturele factoren
Sociaal-culturele factoren zijn de cultuur en de sociale normen en waarden van een land.
Mensen met verschillende culturele achtergronden hebben bijvoorbeeld verschillende
eetgewoonten. Een supermarkt kan hier haar productaanbod op aanpassen.

Buitenlandse supermarkt

Technologische factoren
Technologische factoren zijn de nieuwe technieken die een rol spelen. Technologische
ontwikkelingen zijn de motor van de economie. Telkens worden er nieuwe producten op de
markt gebracht. De manier waarop klanten hun aankopen doen, verandert ook. Dit dwingt
bedrijven om te blijven innoveren.

Ecologische factoren
Productie en transport van goederen en diensten zorgen voor vervuiling van het milieu. Ook
raken hulpbronnen zoals olie en gas steeds meer op. Met deze ecologische factoren moet een
bedrijf rekening houden. Van bedrijven wordt verwacht dat zij rekening houden met het milieu,
de natuur en mensen. Dit noem je maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Fairphone

Politiek-juridische factoren
De overheid oefent op verschillende manieren invloed uit op organisaties. Zij doet dit omdat
ze bepaald gedrag bij consumenten en bedrijven wil afremmen of juist wil stimuleren.

Verduurzamen stimuleren
De overheid wil stimuleren dat mensen hun huis gaan verduurzamen. Er zijn daarom
verschillende aantrekkelijke financiële regelingen waar huizenbezitters gebruik van kunnen
maken als ze bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak laten leggen. Deze stimulans zorgt ervoor
dat mensen gemakkelijker deze keus maken. Bedrijven die zonnepanelen plaatsen, profiteren
mee van dit overheidsbeleid.

Meso-omgeving
Bij de meso-omgeving van een organisatie gaat het om de stakeholders van buiten de
organisatie die vrij direct betrokken zijn bij de organisatie. Je kunt dan denken aan concurrenten,
klanten, leveranciers en publieksgroepen. Deze stakeholders maken zelfstandig hun keuzes.
Als organisatie kun je beperkt invloed uitoefenen op de keuzes die ze maken.

Om in kaart te brengen wie de stakeholders uit de meso-omgeving van een organisatie zijn,
kun je het vijfkrachtenmodel van Michael Porter gebruiken.
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