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Inleiding

Voor je ligt het boek Business-Skills. In dit boek leer je hoe je met succes een 

winkel kunt starten en wat daar allemaal bij komt kijken. Het uitgangspunt is 

steeds de Store for Skills. Daarom is er gekozen voor onderwerpen en situaties 

die je direct kunt toepassen in de praktijk. 

Het boek Business-Skills is niet alleen handig om je kennis over 

bedrijfsvoering te vergroten, je vergroot ook je algemene ontwikkeling. 

Verder maak je kennis met de verschillende deelgebieden waaruit 

bedrijfsvoering bestaat. Goede business skills zijn erg belangrijk bij je vak 

als verkoper of ondernemer. Als je de kosten en inkomsten namelijk niet 

overzichtelijk hebt, wordt het lastig om een gezond bedrijf of winkel te 

runnen. Ook is het belangrijk dat kunt berekenen welke investeringen je wel 

of niet kunt doen voor je bedrijf of winkel.

Business-Skills is één van de theorieboeken in de reeks Retail-Skills. Je gebruikt 

je business skills bijvoorbeeld ook tijdens het voeren van een inkoopgesprek 

 personeel promotie presentatie€ prijs product plaats
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bij een fabrikant of leverancier, een onderwerp dat in het boek Sales-Skills 

wordt behandeld. Ook gebruik je je business skills tijdens het contact 

met collega’s. In Product-Skills maak je ook gebruik van business skills om 

zicht te krijgen op de verschillende producten met bijbehorende prijzen. 

Business skills komen ook terug in Speaking-Skills, bijvoorbeeld wanneer je je 

jaarcijfers presenteert aan collega’s.

Retail-Skills, waar retail tot leven komt

In Retail-Skills komt retail tot leven. De boekenreeks Retail-Skills is gebaseerd 

op het Retail-skillsprogramma dat bestaat uit zes skills. In de Store for 

Skills train je alle vaardigheden van het werken in een winkel. Met Retail-

Skills werk je aan vakken als Nederlands, Engels, commerciële economie, 

assortimentskennis, bedrijfseconomie en presentatie. 

De zes skills binnen de reeks Retail-Skills zie je in onderstaande afbeelding: 

RETAIL-
SKILLS

Sales skills

Presentation skills

Speaking skills

Web skills

Business skills

Product skills



Opdracht

In dit hoofdstuk ga je inzichtelijk maken welke bezittingen en welke  
schulden een winkel heeft. Om je hiermee kennis te laten maken ga  
je eerst eens kijken welke bezittingen en schulden je privé hebt.

	� Schrijf eerst op wat jouw bezittingen zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan wat je op je slaapkamer hebt staan, je fiets, je kleding, je 
computer et cetera. Maak hiervan een overzicht.

	� Heeft iemand nog geld van jou tegoed, bijvoorbeeld omdat je bij 
iemand geld hebt geleend? Dit zijn schulden. Maak ook hiervan 
een overzicht.
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Hoofdstuk 1

Het starten van een winkel

Veel mensen in Nederland hebben een droom: het starten van een eigen 
bedrijf en in ons geval een winkel. Je kunt niet zomaar een winkel beginnen. In 
dit eerste hoofdstuk willen we je kennis laten maken met wat er vooraf komt 
kijken bij het openen van een winkel. Waar moet je over nadenken en hoe kun je 
bepalen hoeveel geld je nodig hebt?

In dit hoofdstuk gaan we in kaart brengen wat we allemaal nodig hebben om 
onze opleidingswinkel te openen, genaamd de Store for Skills. De Store for Skills 
is een winkel in de school die schoenen verkoopt. De winkel is 80 m2 en het 
magazijn is 20 m2. De totale winkelvloeroppervlakte is 100 m2.

Tijdens het bestuderen van dit hoofdstuk werk je aan de volgende doelen:
 � Ik weet wat een beginbalans is.
 � Ik weet het verschil tussen passiva en activa.
 � Ik kan in kaart brengen welke inventaris een winkel nodig heeft.
 � Ik kan de gekochte inventaris registreren op de inventarislijst.
 � Ik kan de ingekochte voorraad registreren op de inventarislijst.
 � Ik kan geld op de bank registreren op de inventarislijst.
 � Ik kan een overzicht maken van het startbedrag in de kassa.
 � Ik kan het kasgeld registreren op de inventarislijst.
 � Ik kan een totale inventarislijst opstellen.
 � Ik kan de inventarislijst invullen op de beginbalans.
 � Ik kan het eigen vermogen invullen op de beginbalans.
 � Ik kan een lening via de bank invullen op de beginbalans.
 � Ik weet wat crediteuren zijn.
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1.1 De beginbalans
Iedere winkel in Nederland moet een beginbalans maken. Een beginbalans is 
een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen die je als bedrijf 
op een bepaald moment hebt. Al je bezittingen staan aan de linkerkant van de 
balans en al je schulden en je eigen vermogen aan de rechterkant van je balans. 
Door een beginbalans te maken kun je zien hoeveel geld je nodig hebt om je 
zaak op te kunnen starten.

Een bezitting is iets wat je als bedrijf bezit, dit noem je de activa. Dit kan een 
toonbank of een presentatiestelling zijn, maar ook je voorraad in de winkel.  
Een schuld is iets wat je als bedrijf moet betalen, dit noem je de passiva. Dit kan 
een lening zijn die je terug moet betalen aan je familie, maar ook de factuur die 
je moet betalen aan de leverancier van je producten. Het verschil tussen bezit-
tingen en schulden noemen we het eigen vermogen.

In boekhoudtermen wordt een bezit activa genoemd en een schuld passiva. 
Binnen activa is er een verschil tussen vaste activa en vlottende activa. Vaste 
activa is bezit dat lange tijd (meer dan één jaar) in je bedrijf aanwezig is, 
bijvoorbeeld een toonbank of kassasysteem. Vlottende activa is bezit dat korte 
tijd (korter dan één jaar) in je bedrijf aanwezig is, bijvoorbeeld je voorraad. 

!
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Debet Balans (euro’s) Credit

Activa Passiva 
Bedrijfspand 100.000 Eigen vermogen 150.000

Inrichting 32.000

Machines, software 40.000 Vreemd vermogen 50.000

Magazijnvoorraad 8.000

Kas- en banktegoeden 20.000

Totaal activa 200.000 Totaal passiva 200.000

Vraag 1:
Wat is een beginbalans?

Vraag 2:
Wat verstaan we onder vaste activa?

Vraag 3:
Wat verstaan we onder passiva?

?
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Toepassingsvraag 1:
	� Maak groepjes van drie of vier.
	� Je krijgt van je docent een groot wit vel papier om een poster te maken.
	� Denk met je groepje na over wat je allemaal nodig hebt om een winkel 

te starten. Denk out of the box en houd rekening met de winkel, het 
kantoor en de kantine.

	� Maak vervolgens een poster waar je alle benodigdheden opschrijft. 
Probeer je poster op een logische manier in  
te delen.

1.2 Bezittingen (activa)
Zoals gezegd staan aan de linkerkant van je balans al je bezittingen. Een bezit 
is iets wat jouw bedrijf in eigendom heeft, dat kunnen spullen zijn maar ook 
geld op de bank. De winkel die we in dit boek gaan openen, heet de Store 
for Skills. Om de beginbalans te maken moeten we een overzicht maken van 
alle bezittingen in de winkel die we nodig hebben. Dit overzicht heet een 
inventarislijst.

In de inventarislijst maken we onderscheid tussen de volgende groepen:
	� Inventaris
	� Voorraad
	� Bank
	� Kasgeld

Als je de inventarislijst hebt opgemaakt, ga je kijken hoe je de bezittingen gaat 
financieren. Dit kan met eigen geld zijn of door een lening af te sluiten.

	� Inventaris
Iedere winkel heeft bedrijfsmiddelen die jaren meegaan. Dit zijn bijvoorbeeld de 
presentatiestellingen, de toonbank, een bureau voor in het kantoor en displays. 
Deze bedrijfsmiddelen moet je aanschaffen. Dit is vaak een eenmalige uitgave.

Omdat deze bedrijfsmiddelen jaren 
meegaan, moet je hierover afschrijven. 
Afschrijven houdt in dat het bedrijfs-
middel door gebruik minder waard 
wordt. De afschrijvingskosten verdeel 
je over de jaren dat je het bedrijfs-
middel gebruikt. Je leert meer over 
afschrijvingskosten in hoofdstuk 2.

De toonbank hoort bij de inventaris.
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Vraag 4:
Wat wordt verstaan onder inventaris?

Vraag 5:
Wat staat er in de inventarislijst?

Vraag 6:
Wat is afschrijven?

Toepassingsvraag 2:
	� Voor de Store for Skills moet een winkelinventaris worden aangeschaft. 

Het gaat om de volgende bedrijfsmiddelen:
	� 1 toonbank
	� 1 kassasysteem
	� 3 schoenenstellingen
	� 1 tafel om schoenen op te presenteren
	� 3 stoelen/bankjes om schoenen te passen
	� 1 bureau
	� 1 bureaustoel
	� 1 laptop
	� 1 printer
	� 1 kantinetafel
	� 4 kantinestoelen
	� 1 koffiezetapparaat
	� 1 waterkoker

	� Zoek op internet uit wat bovenstaande bedrijfsmiddelen ongeveer 
kosten.

	� Maak hiervan een overzicht.

?
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!  Situatie in de Store for Skills
De Store for Skills heeft het volgende aangeschaft aan inventaris:

1 toonbank € 500
1 kassasysteem € 1000
3 schoenenstellingen  € 900
1 tafel om schoenen op te presenteren € 270
3 stoelen/bankjes om schoenen te passen € 220
1 bureau € 350
1 bureaustoel € 90
1 laptop € 650
1 printer € 120
1 kantinetafel € 100
4 kantinestoelen € 150
1 koffiezetapparaat  € 65
1 waterkoker  € 35

Vul bovenstaande gegevens in op de inventarislijst (zie bijlage inventarislijst aan 
het einde van dit hoofdstuk). Vergeet niet om het totaalbedrag uit te rekenen en 
te noteren. 

	� Voorraad
Als winkel kun je niet zonder artikelen. Voordat je een winkel kunt openen, 
moet je artikelen inkopen die je vervolgens weer kunt verkopen. Je voorraad is 
een bezit en heeft een bepaalde waarde. Als winkel die net start, koop je een 
hoeveelheid artikelen waarmee je de verkoop kunt starten en je geen nee- 
verkoop krijgt. De grootte van de beginvoorraad vaststellen is een moeilijk  
proces. 
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!  Situatie in de Store for Skills
Hieronder zie je de voorraad die is ingekocht voor de Store for Skills.

Inkoopprijs per stuk

100 paar sneakers € 25

50 paar instappers € 20

50 paar casual schoenen € 30

75 paar pumps € 15

75 paar enkellaarsjes € 35

50 paar gympen € 10

Vul de ingekochte voorraad in op de inventarislijst (zie bijlage inventarislijst aan 
het einde van dit hoofdstuk). Houd er rekening mee dat je per artikelgroep het 
totaalbedrag van alle inkopen invult en op het einde het totaalbedrag van alle 
inkopen samen. 

	� Bank
Als je een winkel gaat starten, heb je een bankrekening nodig waar je geld op 
hebt staan en waarmee je kunt betalen, maar ook op kunt ontvangen. Je zult 
leveranciers bij wie je artikelen inkoopt, moeten betalen met het geld van deze 
rekening. Als de winkel opengaat, komen klanten bij jou kopen. Dan wordt deze 
rekening ook gebruikt om geld te ontvangen, bijvoorbeeld via een pin betaling.

Toepassingsvraag 3:
Zoek op internet uit bij drie verschillende banken wat het kost om een zakelijke 
bank rekening te openen en wat de kosten per maand zijn.

!  Situatie in de Store for Skills
De Store for Skills heeft een rekening geopend bij een bank. Hier is  
€ 5.000 op gestort, zodat er in ieder geval wat rekeningen betaald kunnen 
worden. Vul dit bedrag in op de inventarislijst (zie bijlage inventarislijst aan het 
einde van dit hoofdstuk). 
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	� Kasgeld
Een winkel heeft altijd een kleine hoeveelheid contant wisselgeld in de kassa 
nodig. Daarnaast bewaar je een kleine hoeveelheid muntgeld in de kluis. Met dit 
muntgeld vul je de kassa aan als dat nodig is.
In veel winkels blijft er altijd dezelfde hoeveelheid geld in de kassa. Dit noemen 
we het startbedrag. Alles wat je meer in de kassa hebt zitten dan het startbe-
drag wordt door de winkel gestort bij de bank en wordt bijgeschreven op de 
bankrekening van de winkel.

Toepassingsvraag 4:
	� Maak tweetallen.
	� Overleg met je klasgenoot hoeveel kasgeld je in de kassa moet hebben 

om ervoor te zorgen dat je niet zonder wisselgeld komt te zitten. Maak 
gebruik van onderstaand formulier.

muntstuk/biljet aantal in kassa bedrag in kassa aantal in kluis bedrag in kluis

€ 0,05

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,50

€ 1,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 500,00

Totaal 

Totaalbedrag kassa en kluis (kas):   €
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!  Situatie in de Store for Skills
De Store for Skills heeft een startbedrag in kassa en kluis van € 400. Vul dit in op 
de inventarislijst (zie bijlage inventarislijst aan het einde van dit hoofdstuk). Je 
mag zelf het bedrag verdelen over de muntstukken en bankbiljetten die jij in de 
winkel denkt nodig te hebben. Zorg ervoor dat het totaalbedrag € 400 is. 

!  Situatie in de Store for Skills
Nu je de totale inventarislijst hebt ingevuld, moet je uitrekenen wat de waarde 
is van je bezittingen voordat je winkel opengaat. Reken de totale waarde van je 
bezittingen uit en schrijf dit op de inventarislijst aan het einde van dit hoofd-
stuk.

!  Situatie in de Store for Skills
Nu je hebt uitgerekend wat je totaal aan bezittingen hebt, ga je dit bedrag 
invullen op de beginbalans onder activa, oftewel bezittingen. Gebruik hiervoor 
onderstaande tabel.

Activa (bezittingen) Waarde

Inventaris

Voorraad

Bank

Kas

Totaal activa
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1.3 Schulden en eigen vermogen (passiva)
Aan de rechterkant van de balans staan al je schulden en je eigen vermogen. 
Om al je bezittingen te financieren heb je geld nodig. Je hebt in paragraaf 1.2 
uitgerekend in de beginbalans hoeveel geld je nodig hebt om je winkel op te 
zetten.

Als je zelf geld in de winkel investeert, is dat eigen vermogen. Het komt vaak 
voor dat je geld moet lenen bij de bank, familieleden en/of leveranciers. Hier kun 
je de rest van je bezittingen mee financieren. 

Binnen de passiva maken we dus onderscheid in de volgende groepen:
	� Eigen vermogen
	� Vreemd vermogen lang, zoals lening bank/lening familie of vrienden
	� Vreemd vermogen kort, zoals rood staan bij de bank (rekening-courant) 

en crediteuren

	� Eigen vermogen
Eigen vermogen is het geld dat je zelf in je zaak stopt. De hoogte van je eigen 
vermogen is dus afhankelijk van het geld dat je gespaard hebt. Maar waarom 
staat je eigen vermogen dan aan de passivakant, oftewel waarom is het een 
schuld? Je zou kunnen zeggen dat het eigen vermogen een schuld is aan de eige-
naar van het bedrijf, of in het geval van de Store for Skills een schuld aan jezelf.

Vraag 7:
Wat is eigen vermogen?

Vraag 8:
Uit welke groepen bestaat de passivakant op de beginbalans?

?
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!  Situatie in de Store for Skills
De eigenaar van de Store for Skills heeft gespaard om geld in zijn zaak te steken. 
Hij heeft een bedrag van € 10.000 gespaard. Vul dit in op onderstaande begin-
balans:

Passiva (schulden) Waarde

Eigen vermogen

Totaal passiva

	� Vreemd vermogen lang (lening bank/lening familie of vrienden)
Nu je weet wat de waarde van je bezittingen is en wat je aan eigen vermogen 
hebt gespaard, kun je uitrekenen hoeveel geld je tekortkomt om alles te kunnen 
financieren. Dit bereken je als volgt:

Formule

Te lenen bedrag = totale bezittingen − eigen vermogen

Geld kun je op een aantal manieren lenen: bij de bank of andere geldverstrekker, 
of bij familie of vrienden. In dit boek gaan we uit van de lening van de bank.
Als je geld bij de bank leent, betaal je daar altijd rente en kosten over. De hoogte 
van de rente heeft te maken met verschillende factoren:
	� De hoogte van het geldbedrag dat wordt geleend. 

Vaak is het zo dat hoe hoger het bedrag, des te minder rente je hoeft te 
betalen.

	� Hoelang je erover doet om het geld terug te betalen. 
Dit verschilt per bank. Bij de ene bank moet je sneller het geleende 
bedrag aflossen dan bij de andere bank.
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Toepassingsvraag 5:
Stel je voor dat je voor jouw winkel € 10.000 moet lenen om je bezittingen te 
financieren.
	� Zoek op internet drie banken of geldverstrekkers naar keuze en zoek uit:

	� Wat betaal je aan rente?
	� Wat zijn de kosten die je betaalt om de lening af te sluiten?
	� Wat is de termijn dat je de lening moet terugbetalen?
	� Wat is het totale bedrag dat je aan de bank of geldverstrekker 

moet terugbetalen?
	� Maak hiervan een overzicht.
	� Wat is volgens jou de bank of geldverstrekker waar je tegen de gunstigste 

voorwaarden kunt lenen? Leg uit waarom.

!  Situatie in de Store for Skills
Bereken met de formule hoeveel geld je moet lenen om de bezittingen te  
kunnen betalen voor de Store for Skills.

Totale bezittingen − eigen vermogen = te lenen bedrag

Wat is het bedrag dat je moet lenen? Zet dit op onderstaande beginbalans.

Passiva (schulden) Waarde

Eigen vermogen

Lening bank

Totaal passiva
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	� Vreemd vermogen kort (rood staan bij de bank (rekening-courant)  
en crediteuren)

Crediteuren zijn de leveranciers aan wie je geld schuldig bent. De leveranciers 
(crediteuren) staan daarom aan de rechterkant van de balans bij de passiva 
oftewel bij de schulden. Vaak is het zo dat je de leverancier pas na een bepaalde 
periode hoeft te betalen (30 dagen). Je koopt dus op rekening. Zo kun je als win-
kel eerst de goederen verkopen en vervolgens de leverancier betalen. Omdat de 
winkel van Store for Skills nog gesloten is en de leverancier meteen zijn geld wil-
de hebben bij de inkopen die we inmiddels hebben gedaan, zijn op dit moment 
de crediteuren al betaald. Als we gaan bijbestellen, zullen de crediteuren op de 
balans komen, omdat we dan wel geld aan ze schuldig zijn.

De beginbalans invullen
Nu je weet hoeveel de waarde is van je bezittingen en je inmiddels hebt uitge-
zocht hoeveel geld je nodig hebt om de bezittingen te financieren, is het tijd om 
de beginbalans op te stellen. Zoals je inmiddels weet, staan de bezittingen aan 
de linkerkant van de balans en de schulden aan de rechterkant van de balans. 
Het bedrag aan de linkerkant van de balans moet hetzelfde zijn als het bedrag 
aan de rechterkant. Maar waarom is dat dan zo?

De balans moet altijd in evenwicht zijn. Zo kun je altijd zien hoeveel geld je 
nodig hebt om je bezittingen te financieren. Als je bijvoorbeeld veel verkoop 
hebt gehad, stijgt je bankrekening aan de linkerkant van de balans en neemt 
je voorraad af. Doordat je ook weer artikelen moet inkopen, wordt je voorraad 
meer en stijgt je schuld aan de crediteuren aan de rechterkant. Zo blijft je balans 
altijd in evenwicht.

Als je aan de linkerkant meer of minder geld hebt staan dan aan de rechterkant 
gaat je eigen vermogen stijgen of dalen. Als je eigen vermogen gaat stijgen, 
betekent dit dat je geld verdient aan je bedrijf. Daalt je eigen vermogen, dan 
maak je verlies.
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!  Situatie in de Store for Skills
Je hebt inmiddels de linkerkant (activa) en rechterkant (passiva) van de balans 
ingevuld. Maak nu de balans compleet door deze in onderstaande tabel in te 
vullen.

Activa (bezittingen) Waarde Passiva (schulden) Waarde

Inventaris Eigen vermogen

Voorraad Lening bank

Bank Crediteuren € 0

Kas

Totaal activa Totaal passiva

Is de balans in evenwicht? Oftewel, zijn de totaalbedragen gelijk? 
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1.4 Evaluatie
Nu je hoofdstuk 1 hebt bestudeerd, ga je beoordelen of je de doelen die aan het 
begin van dit hoofdstuk staan, hebt gehaald. Zet een kruisje in het vakje onder 
‘Ja, dat kan ik’ of ‘Ik weet het niet zeker’ of ‘Nee, dat kan ik nog niet’.

Heb je veel kruisjes gezet bij ‘Nee, dat kan ik nog niet’? Lees dan het hoofd-
stuk nog eens door en maak de vragen. Bekijk dan opnieuw of je het doel hebt 
gehaald. Succes!

Doel: Ja, 
dat kan 
ik!

Ik weet 
het niet 
zeker...

Nee, dat 
kan ik 
nog niet.

Ik weet wat een beginbalans is.

Ik weet het verschil tussen passiva en activa.

Ik kan in kaart brengen welke inventaris een winkel nodig heeft.

Ik kan de gekochte inventaris registreren op de inventarislijst.

Ik kan de ingekochte voorraad registreren op de inventarislijst.

Ik kan geld op de bank registreren op de inventarislijst.

Ik kan een overzicht maken van het startbedrag in de kassa.

Ik kan het kasgeld registreren op de inventarislijst.

Ik kan een totale inventarislijst opstellen.

Ik kan de inventarislijst invullen op de beginbalans.

Ik kan het eigen vermogen invullen op de beginbalans.

Ik kan een lening via de bank invullen op de beginbalans.

Ik weet wat crediteuren zijn.

Ik kan een beginbalans opstellen voor de Store for Skills.
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Bijlage bij hoofdstuk 1

Inventarislijst Store for Skills

Bezittingen 

1 Inventaris
 

Inventaris

1 toonbank €

1 kassasysteem €

3 schoenenstellingen €

1 tafel om schoenen op te presenteren €

3 stoelen/bankjes om schoenen te passen €

1 bureau €

1 bureaustoel €

1 laptop €

1 printer €

1 kantinetafel €

4 kantinestoelen €

1 koffiezetapparaat €

1 waterkoker €

Totaal inventaris €
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1

2 Voorraad

Voorraad

sneakers €

instappers €

casual schoenen €

pumps €

enkellaarsjes €

gympen €

Totaal voorraad €

3  Bank

Totaal beschikbaar bedrag op de bankrekening: 

€ 
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4  Kasgeld

muntstuk/biljet aantal in kassa bedrag in kassa aantal in kluis bedrag in kluis

€ 0,05

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,50

€ 1,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

€ 100,00

Totaal kasbedrag

Totaal bedrag aan bezittingen: 

€ 
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