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Kerntaak en werkprocessen

Dit boek hoort bij kerntaak B1-K1 van het beroepsspecifieke deel voor  
alle entreeopleidingen: 

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie.   

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1
B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor. � hfdst. 2
B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit. � hfdst. 1, 2 & 3
B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende)  

werkzaamheden af. � hfdst. 2
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Inleiding

 personeel plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

 presentatie

  prijs product promotie

Werken in een arbeidsorganisatie betekent 

dat je taken en verantwoordelijkheden hebt. 

Je leidinggevende en je collega’s verwachten 

dat jij bepaalde werkzaamheden uitvoert. Soms doe je dit alleen, 

soms werk je samen. In dit boek lees je meer over wat dit allemaal 

inhoudt.

In hoofdstuk 1 leer je wat een bedrijf is. Je leert ook hoe de 

goederen vanaf de fabrikant in een bedrijf komen. Je leest over 

bedrijfsregels en procedures.

In hoofdstuk 2 leer je hoe je het werk organiseert. Je leert waarom 

samenwerken belangrijk is en hoe je overlegt tijdens het werk. Ook 

lees je hoe je een werkdag voorbereidt en hoe je het werk afrondt. 

In hoofdstuk 3 gaat het over veilig werken. Je leert alles over 

arboregels, veiligheidsregels en milieuregels.



Opdracht

Bekij k het fi lmpje en beantwoord de vragen. www.use.li/e18/0020

� Als je denkt aan een arbeidsorganisatie, waar denk je dan aan?
� Welke functie zou jij  graag willen in een arbeidsorganisatie?
� Noem drie arbeidsorganisaties in jouw stad waar je wilt werken.
� Geef twee redenen waarom je bij  deze organisaties wilt werken.
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Hoofdstuk 1

Werken in een bedrijf

Als assistent ga je werken in een bedrijf. Maar wat is dat eigenlijk, 

een bedrijf? Je leert het in dit hoofdstuk. Je leert ook wat er wordt 

verwacht van een assistent in een bedrijf. Daarna lees je meer over 

de bedrijfskolom en de geld- en informatiestroom.
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1.1 Wat is een bedrijf?
Als assistent ga je werken in een bedrijf. Een ander woord voor bedrijf is 
onderneming of arbeidsorganisatie. Een bedrijf is een plek waar een klant iets 
kan kopen. Dit kan een product zijn. Denk aan eten, drinken, kleding, bloemen 
of computers. Maar dit kan ook een dienst zijn. Denk aan een kapper, een bank, 
een taxi of een massage.

Elif gaat naar de tandarts. De tandarts heeft een bedrijf. Hij verkoopt geen 
producten, maar levert diensten. Soms kun je bij de tandarts ook producten 
kopen. Bijvoorbeeld speciale tandpasta of tandenborstels.

Soms hoef je het huis niet uit om naar een bedrijf te gaan. Je kunt ook online, in 
een webwinkel, iets kopen. Bij sommige bedrijven kun je zelfs alleen online pro-
ducten kopen. Bij weer andere bedrijven kun je helemaal niets online kopen. Je 
koopt dan offline. Er zijn ook bedrijven die zowel online als offline hun produc-
ten aanbieden. Vaak kun je de producten dan online bestellen en in de winkel 
ophalen.

De HEMA vind je in veel steden. Je kunt bij HEMA ook online producten kopen. 
Je kunt de producten thuis laten bezorgen, of ze ophalen in de winkel. Wil je 
een product terugbrengen, dan hoef je het niet op te sturen. Je brengt het dan 
gewoon naar de HEMA bij jou in de buurt.

Bedrijven zitten vaak in een gebouw. Dit noem je ook wel een pand. Ze hebben 
dan een vaste plek. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een marktkraam is ook een 
bedrijf. Net als een oliebollenkraam of een foodtruck. Die kun je op verschillende 
plekken tegenkomen. Die bedrijven zijn mobiel. Ze wisselen steeds van plek.

Veel van de Nederlandse bedrijven horen tot het midden- en kleinbedrijf of mkb. 
Het mkb zijn alle bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Van alle Neder-
landse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. Dus als je 100 bedrijven kent, 
horen er 99 bij het mkb. 

...

...
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DRIE SOORTEN BEDRIJVEN IN HET MKB

Middelgroot bedrĳ f
< 250 werknemers

Kleinbedrĳ f
< 50 werknemers

Microbedrĳ f
< 10 werknemers

Er zijn drie soorten bedrijven in het mkb:
	� Middelgrote bedrijven

Hier werken minder dan 250 werknemers.
	� Kleine bedrijven

Hier werken minder dan 50 werknemers.
	� Microbedrijven

Hier werken minder dan 10 werknemers.

In de meeste bedrijven gaat het om het verkopen van een product of een dienst. 
Dit noemen we commerciële bedrijven. Soms kom je ook de Engelse naam tegen: 
profit. Dit is het Engelse woord voor winst. In deze bedrijven gaat het om handel. 
Met handel bedoelen we het kopen en verkopen van producten en diensten. Er 
zijn ook bedrijven waar het niet gaat om de winst. In het Engels noemen we dit 
non-profit. Denk bij een non-profitbedrijf bijvoorbeeld aan een liefdadigheids-
organisatie, zoals de voedselbank. Of aan de weggeefwinkel.
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Steven voetbalt graag. Hij doet dit bij een club. Op donderdagavond traint hij. 
In het weekend speelt hij met het elftal een wedstrijd. Steven betaalt contri-
butie. Hiermee betaalt de club voor het clubhuis. De club zorgt er met dat geld 
ook voor dat het voetbalveld wordt gemaaid. De voetbalclub is een voorbeeld 
van een non-profitbedrijf.

In een bedrijf heeft iedereen een functie. Bij een functie horen taken die je 
uitvoert. Je kunt ook het woord positie of beroep tegenkomen. Ieder bedrijf kan 
voor een functie zelf bepalen welke taken erbij horen. Als je als assistent werkt 
bij HEMA kun je bijvoorbeeld andere taken hebben dan bij Jumbo. Je hebt dan 
wel dezelfde functie. Taken zijn de verschillende werkzaamheden die je uitvoert. 
Een taak kan bijvoorbeeld zijn het helpen van klanten. Of het uitladen van een 
vrachtwagen.

Maak nu? Maak nu vraag 1 tot en met 4.

1.2 Organisatiestructuur
Ieder bedrijf is op een bepaalde manier opgebouwd. Dit noemen we de 
organisatiestructuur. In deze structuur heeft iedere afdeling en iedere 
medewerker een eigen taak. Door samen te werken, zorgen alle afdelingen en 
medewerkers er samen voor dat het werk goed verloopt. 

In de meeste bedrijven zijn er verschillende afdelingen. Elke afdeling heeft haar 
eigen taken en werkzaamheden. Hoeveel afdelingen er zijn is bij ieder bedrijf 
anders. Het is belangrijk dat je weet welke afdelingen er in jouw bedrijf zijn.  
En wat de taken zijn van iedere afdeling. Zo weet je bij wie je moet zijn als je 
vragen hebt.

...
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Jasper werkt in een logistiek bedrijf. Er zijn vier afdelingen. Elke afdeling heeft 
haar eigen taken. En elke afdeling heeft een teamleider. Die teamleider is de 
leidinggevende van de medewerkers van zijn afdeling. Boven alle teamleiders 
staat een directeur. De medewerkers van een afdeling overleggen met elkaar 
en met hun teamleider. De teamleider overlegt met de directeur.

WERKEN ALS ASSISTENT
Als assistent kun je in veel verschillende bedrijven komen te werken. In ieder 
bedrijf heb je weer andere taken en werkzaamheden. Welke dat precies zijn, 
hoor je van een leidinggevende. Als assistent heb je een uitvoerende rol. Dit 
betekent dat je instructies krijgt van je leidinggevende of een ervaren collega. Jij 
moet doen wat je leidinggevende zegt. Hij geeft ook aan wat je eerst moet doen 
en wat daarna. 

Meestal krijg je uitleg en instructie tijdens een overleg met je leidinggevende. 
Soms is dit een dagelijks overleg, soms een wekelijks overleg. In het ene bedrijf 
heb je het overleg alleen met je leidinggevende, in het andere bedrijf met meer-
dere mensen. Zijn er nieuwe werkzaamheden, dan krijg je tijdens het overleg 
uitleg over hoe je deze moet uitvoeren. Ook vertelt je leidinggevende wanneer je 
klaar moet zijn met de werkzaamheden. 

Na het overleg weet je dus:
	� wat je die dag gaat doen
	� in welke volgorde je het werk gaat doen
	� hoe je het werk moet doen
	� wanneer je klaar moet zijn met het werk

Dat je een uitvoerende rol hebt, betekent niet dat je zelf geen initiatief mag 
nemen. In veel bedrijven is het juist belangrijk dat je laat zien dat je meedenkt. 
Denk je dat iets op een andere manier beter of sneller kan? Bespreek dit dan 
met je leidinggevende of een ervaren collega. Het is belangrijk dat je dit eerst 
bespreekt. Ga dus niet meteen op je eigen manier aan de slag!

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN
In elk bedrijf waar je werkt zijn de volgende dingen belangrijk:
	� Werktempo
	� Sociale vaardigheid
	� Beroepshouding

...
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	� Werktempo
Het werk moet binnen een bepaalde tijd klaar zijn. Daarom is het belangrijk dat 
je let op jouw werktempo. Soms zijn er vaste richtlijnen in een bedrijf hoelang je 
over bepaalde werkzaamheden mag doen. Zijn die richtlijnen er niet, dan zal je 
leidinggevende je vertellen hoelang je ergens over mag doen. Vertelt hij dat niet, 
vraag er dan naar.

Jelle werkt in een speelgoedwinkel. Na sluitingstijd moet hij de artikelen 
aanvullen. Hij is al een uur bezig met het presenteren van de lego. Hij heeft nu 
nog een uur om de barbies, de knikkers en computerspelletjes aan te vullen. 
Zijn leidinggevende vertelt hem dat hij wat sneller moet werken.

	� Sociale vaardigheid
In welk bedrijf je ook werkt, het is belangrijk dat je sociaal vaardig bent. Sociale 
vaardigheid betekent dat je op een prettige manier omgaat met collega’s en met 
klanten. Je luistert goed naar wat andere mensen zeggen. Je blijft altijd beleefd 
en vriendelijk. Als je met iemand praat, kijk je hem aan.

Mo werkt in een grote supermarkt. Zijn collega’s werken graag met hem 
samen. Mo luistert goed naar uitleg en stelt vragen als hij iets niet begrijpt. Als 
iemand hulp nodig heeft, zal Mo altijd proberen te helpen.

	� Beroepshouding
Een goede beroepshouding betekent dat je de klanten, je collega’s en je leiding-
gevende laat zien dat je je best doet om je taken goed te doen. Dit doe je om 
ervoor te zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen. Als je afwacht tot 
iemand je vertelt wat je moet doen, maakt dat geen goede indruk. Je maakt wel 
een goede indruk als je je niet laat afleiden, het juiste werktempo hebt, rechtop 
loopt, er verzorgd uitziet en je collega’s en de klanten met plezier helpt.

Linda werkt in een magazijn als assistent. Als ze even niets te doen heeft, pakt 
ze haar telefoon. Haar leidinggevende heeft al een paar keer gezegd dat dit 
niet de bedoeling is. Dit is geen goede beroepshouding.

 

...

...

...
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Het is fijn om in een goede sfeer te werken. Daar kun je ook zelf voor zorgen 
door bijvoorbeeld de minder leuke taken toch met een vrolijk gezicht te doen. Of 
je laat je leidinggevende zien dat je bereid bent te luisteren. Je voert de instruc-
ties die hij jou geeft goed uit. Heel belangrijk hierbij is dat je tegen kritiek kunt. 
Dit hoort allemaal bij een professionele houding.

Irene begint met haar stage. Ze vindt het spannend, want ze weet nog niet 
precies wat ze moet doen. Achmed is haar leidinggevende. Als hij Irene uitleg 
geeft, luistert ze goed. Begrijpt ze niet wat hij zegt, dan vraagt ze meer uitleg. 

Na een paar dagen zegt Achmed dat Irene hard heeft gewerkt. Hij vraagt 
haar wel om voortaan goed te letten op haar werktempo. Sommige werk-
zaamheden doet ze te langzaam. 

Maak nu? Maak nu vraag 5 tot en met 9.

1.3 Bedrijfskolom
Goederen komen niet zomaar in een bedrijf. Ze hebben al een lange weg 
afgelegd voor je ze kunt kopen of verkopen. De bedrijfskolom geeft een 
overzicht van de weg die goederen afleggen.

In de bedrijfskolom staan alle bedrijven waar het product is geweest. De bedrij-
ven noem je ook wel schakels. Hoeveel schakels er zijn, hangt af van het product.

Op de volgende pagina zie je alle schakels van de bedrijfskolom. En je ziet hoe 
schoenen van de fabrikant bij de consument komen.

...
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Elk bedrijf in de bedrijfskolom zorgt ervoor dat het volgende bedrijf de goederen:
	� op tijd krijgt
	� op de juiste plek krijgt
	� onbeschadigd krijgt
	� compleet krijgt

De bedrijfskolom is niet altijd hetzelfde. Niet alle schakels zijn altijd nodig. Soms 
is er bijvoorbeeld geen producent van halffabricaten. Een andere keer levert de 
oerproducent zelf aan de detailhandel. 

Ismael werkt op de markt in Rotterdam. Hij verkoopt lokale producten. Deze 
komen van boeren uit de omgeving. Hij verkoopt bijvoorbeeld eieren van een 
boer uit Barendrecht. 

De bedrijfskolom bestaat nu uit maar twee schakels:
�	 De boer is de oerproducent. 
�	 Ismael is de detailhandel.

In de bedrijfskolom zie je welke bedrijven nodig zijn om van een grondstof 
een product voor de consument te maken. Op de volgende pagina nog een 
voorbeeld, nu van de bedrijfskolom van brood. Deze begint bij de grondstof en 
eindigt bij het brood. In paragraaf 1.4 zie je nog een voorbeeld: de bedrijfskolom 
van koffie.

Niet alle schakels zijn nodig. De bakkerij kan bijvoorbeeld zelf het brood naar de 
detailhandel brengen. Of het bedrijf dat het graan ophaalt kan hier zelf meel van 
maken. 

...
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Collecterende 
handel

Producent 
halff abricaten

Eindproducent

 Distribuerende 
handel

Detailhandel

Oerproducent

Consument koopt één brood

Boerderĳ  waar graan 
wordt verbouwd en geoogst

Bedrĳ f dat het graan 
ophaalt bĳ  de boer

Bedrĳ f dat van het graan 
meel maakt

Bakkerĳ  waar brood
wordt gemaakt

Transportbedrĳ f dat 
het brood ophaalt

De supermarkt die 
het brood verkoopt

BEDRIJFSKOLOM VAN BROOD
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 Binnen de bedrijfskolom zijn drie stromen te vinden.

	� De goederenstroom
In de bedrijfskolom staan alle bedrijven waar een product is geweest. Deze 
bedrijven noem je ook wel schakels. De goederenstroom is de weg die de goede-
ren door de bedrijfskolom afleggen. Als assistent kun je bij alle bedrijven uit de 
bedrijfskolom werken. Verderop zie je voorbeelden van een bedrijfskolom van 
koffie.

	� De geldstroom
De weg die geld doorloopt in de bedrijfskolom, noemen we de geldstroom. Als 
een bedrijf een product inkoopt, moet het bedrijf hiervoor betalen. Het bedrijf 
betaalt dan aan de vorige schakel in de bedrijfskolom. Als het bedrijf een pro-
duct verkoopt, dan ontvangt het geld van de volgende schakel. 

	� De informatiestroom
Als twee schakels in de bedrijfskolom contact hebben met elkaar, wisselen ze 
informatie uit. Dit noemen we de informatiestroom. Het bedrijf dat een product 
koopt, krijgt bijvoorbeeld informatie over wanneer het product geleverd wordt. 
Is het product eenmaal geleverd, dan krijgt het bedrijf dat verkoopt hier ook 
weer informatie over. 

Als een bedrijf reclame maakt, geeft het bedrijf informatie aan klanten. In de 
reclame vertelt het bedrijf welke producten of diensten het levert. Klanten 
geven ook informatie aan een bedrijf. Dit doen ze bijvoorbeeld als ze om een 
bepaald product vragen. Dankzij deze informatie weet het bedrijf waar de klant 
behoefte aan heeft.

De goederenstroom De geldstroom De informatiestroom

STROMEN IN DE BEDRIJFSKOLOM
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In deze afbeelding zie je de relatie tussen de bedrijfskolom en de drie stromen.

Goederenstroom
 

Groothandel

Winkelier

Producent

DE BEDRIJFSKOLOM EN DE DRIE STROMEN

InformatiestroomGeldstroom
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1.4 De logistieke keten
Goederen moeten verplaatst worden van de ene naar de volgende schakel in de 
bedrijfskolom. Om goederen door de bedrijfskolom te begeleiden, moet je ze 
bewerken, vervoeren en opslaan. Al deze activiteiten samen noem je logistiek. 
Ieder bedrijf heeft te maken met dit logistieke proces. Het is de weg die de 
goederen afleggen van producent naar klant. Alle bedrijven samen noem je de 
logistieke keten.

Het is belangrijk dat elk bedrijf in de logistieke keten zijn taken op tijd en goed 
uitvoert. Hierbij is een goede planning belangrijk. In het voorbeeld lees je waarom.

Peter werkt in het magazijn van een grote supermarkt.  
Dit magazijn is een schakel in de logistieke keten. Het 
magazijn ontvangt goederen van verschillende produ-
centen. De producent is een andere schakel in de 
logistieke keten. 

Een van de producenten maakt pindakaas. Tijdens de 
productie is er een fout gemaakt in de planning. Er zijn 
daardoor niet genoeg potten pindakaas op tijd klaar. 
Ook is er niet genoeg vervoer geregeld. De pindakaas 
die klaar is, kan daardoor niet vervoerd worden. 

Het magazijn waar Peter werkt krijgt nu geen pindakaas binnen. Extra 
vervelend is dat de pindakaas deze week in de aanbieding is. De potten komen 
door de verkeerde planning pas twee dagen later in het magazijn waar Peter 
werkt. De pindakaas staat dus niet op tijd in de winkel. Het schap in de winkel 
is nu leeg. Klanten kunnen de goederen niet kopen en zijn ontevreden.

...
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SCHAKELS IN DE LOGISTIEKE KETEN
Er zijn verschillende mensen die een product in handen krijgen in de logistieke 
keten. Samen zorgen zij ervoor dat goederen van de producent bij de klant 
komen. 

SCHAKELS IN DE LOGISTIEKE KETEN

Leverancier / Verlader

Expediteur

Distributiecentrum / Groothandel

Transporteur / Vervoerder

Ontvanger
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In het overzicht kun je zien welke schakels er zijn en wat de taken zijn van die 
schakels. Niet bij ieder bedrijf heb je te maken met alle schakels.

Schakel in logistieke keten Toelichting

Leverancier De leverancier levert de goederen. Hij is eigenaar van de 
goederen. 

Expediteur De expediteur zorgt voor het verzenden van goederen. Ook 
zorgt hij voor de administratie. Bijvoorbeeld vergunningen, 
prijzen en opslag van goederen.

Distributiecentrum / groothandel Het distributiecentrum of de groothandel verzorgt de opslag 
van goederen in een magazijn. Als het nodig is, wordt ook het 
verpakken en ompakken van goederen hier gedaan. Daarna 
gaan de goederen naar winkels.

Transporteur / vervoerder De transporteur of vervoerder zorgt voor het verplaatsen 
van de goederen. Bijvoorbeeld met vrachtwagens, 
goederentreinen, vliegtuigen of schepen.

Ontvanger De ontvanger is degene die bestelde goederen ontvangt. 
Meestal is dit het bedrijf dat de goederen aan de consument 
verkoopt.

Agnes werkt in een koffiespeciaalzaak. In deze  
winkel kun je heel veel verschillende soorten koffie 
kopen. De eigenaar van de winkel koopt deze koffie 
zelf in. Dit doet hij bij leveranciers in Colombia en 
Venezuela. Een expediteur zorgt dat de ingekochte 
koffie bij de koffieboer wordt opgehaald. 

De expediteur regelt ook alle vergunningen voor de baas van Agnes. De koffie 
wordt per vliegtuig naar Nederland gebracht. In Nederland zorgt een andere 
vervoerder dat de koffie bij de speciaalzaak komt.

...
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Collecterende 
handel

Eindproducent

Detailhandel

Oerproducent

Consument koopt één pak koffi  ebonen

Boer die koffi  ebonen verbouwt

Expediteur die koffi  ebonen 
ophaalt bĳ  de boeren

Leveranciers in Colombia en 
Venezuela, die de koffi  ebonen 
in zakken verpakken

Koffi  ewinkel die de 
koffi  ebonen verkoopt 
aan de consument

BEDRIJFSKOLOM VAN KOFFIE

 

Maak nu? Maak nu vraag 10.
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1.5 Vacatures
Als een bedrijf een nieuwe medewerker nodig heeft, is er een vacature in het 
bedrijf. Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf een medewerker 
nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er meer werk is in het bedrijf. Of omdat er een 
medewerker is weggegaan.

Als een bedrijf op zoek is naar nieuwe medewerkers, plaatst het meestal een 
advertentie. Dit kan in de krant zijn, of op internet. Daarin staat bijvoorbeeld:
	� voor welke functie het bedrijf iemand zoekt
	� wat de functie inhoudt
	� voor hoeveel uur de functie is
	� wat het salaris is
	� aan welke eisen je moet voldoen als je wilt solliciteren

Maak nu? Maak nu vraag 11.

1.6 Regels en procedures
Elke winkel heeft eigen regels. Bijvoorbeeld regels die van het hoofdkantoor 
komen. Of regels die de eigenaar van het bedrijf heeft vastgesteld. Je moet 
deze regels kennen. Je bent dan op de hoogte van de standaardprocedures, de 
belangrijkste regels. Deze regels moet je altijd toepassen tijdens je werk.

HUISREGELS
In een bedrijf gelden vaak bedrijfsvoorschriften of huisregels. Dit zijn regels die 
een bedrijf heeft opgesteld. Als medewerker moet je je hieraan houden. Een 
voorbeeld is dat je in de winkel geen kauwgom mag kauwen. Of dat je in het 
magazijn binnen de looppaden moet blijven.

PROCEDURES
Elk bedrijf heeft ook bepaalde procedures waar je je aan moet houden. Vaak kun 
je de bedrijfsprocedures vinden in het bedrijf. Ook krijg je ze uitgelegd als je 
begint bij een bedrijf. Een procedure kan bijvoorbeeld zijn dat je niet mag eten in 
het magazijn. Of dat je persoonlijke beschermingsmiddelen niet mee naar huis 
mag nemen. Een andere procedure kan zijn dat je bij diefstal in een winkel bij de 
verdachte moet blijven. Vervolgens moet je de politie bellen. In elk bedrijf kun-
nen weer andere procedures gelden. 

Maak nu? Maak nu vraag 12 en 13.
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Vragen

1 a Geef vijf voorbeelden van bedrijven waar je heen gaat om een product te 
kopen.

 b Geef vijf voorbeelden van bedrijven waar je heen gaat om een dienst te 
kopen.

2 Geef een voorbeeld van een bedrijf waar het niet gaat om de winst.

3 Zoek op internet of in jouw woonplaats een voorbeeld van:
 a een middelgroot bedrijf
 b een kleinbedrijf
 c een microbedrijf

 Schrijf je antwoorden hieronder op. 

Naam van het bedrijf: Het bedrijf verkoopt:

Middelgroot bedrijf

Kleinbedrijf

Microbedrijf
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4 a Zoek twee voorbeelden van bedrijven waar je alleen online kunt  
winkelen.

 b Zoek twee voorbeelden van bedrijven waar je niet online kunt winkelen.

 c Zoek twee voorbeelden van bedrijven waar je online kunt winkelen en je 
producten in de winkel kunt ophalen.

 d Winkel je zelf liever online of offline? Geef twee redenen waarom je dit 
vindt.

 e Hoe denk je dat winkelen over tien jaar eruit zal zien? Geef twee redenen 
waarom je dit denkt.

5 a Elk bedrijf heeft een organisatiestructuur. Leg in eigen woorden uit hoe 
een organisatiestructuur in elkaar zit.
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 b Geef een reden waarom het belangrijk is dat er structuur is in een bedrijf.

6 Het is belangrijk om een goed werktempo te hebben. Geef twee redenen 
waarom dit zo is.

7 Beschrijf in je eigen woorden wat sociaal vaardig zijn betekent.

8 Een assistent heeft een uitvoerende rol. Leg uit wat dit betekent.

9 Je hebt uitleg gekregen over hoe je een taak moet uitvoeren. Je hebt het 
alleen niet helemaal begrepen. Waarom is het belangrijk om dan meer 
uitleg te vragen? Geef twee redenen.

10 Je hebt gelezen over de bedrijfskolom. Je gaat nu zelf een bedrijfskolom 
maken. Kies zelf twee producten uit. 

 a Zoek op internet naar meer informatie over de verschillende schakels. Vul 
met die informatie de bedrijfskolom in. Kijk ook goed naar de voorbeelden.
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Voorbeeld Pak melk Broodjes

Oerproducent Koe bij de boer Boerderijen voor het graan

Collecterende handel Vervoersbedrijf – vervoert de melk 
van verschillende boerderijen naar 
de melkfabriek.

Vervoersbedrijf – vervoert het 
graan naar de molen.

Producent halffabricaten Is er niet Molen – hier wordt het graan tot 
meel gemalen.

Eindproducent Melkfabriek, bijvoorbeeld Campina Bakkerij

Distribuerende handel Vervoersbedrijf – vervoert de melk 
naar de supermarkt.

Is er niet – de bakker verkoopt 
het brood in zijn eigen winkel. Hij 
vervoert het brood zelf.

Detailhandel Supermarkt Winkel

Product Product 1: Product 2:

Oerproducent

Collecterende handel

Producent halffabricaten

Eindproducent

Distribuerende handel

Detailhandel
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 b Vergelijk jouw antwoord met dat van drie andere leerlingen. Wat hebben 
jullie hetzelfde gedaan? Wat is er anders?

 c In het voorbeeld staat niets over halffabricaat. Vind je dit terecht?  
Waarom wel of niet?

 d De melk kan ook de grondstof zijn voor het maken van kaas. Is de melk 
dan een halffabricaat? Waarom wel of niet?

11 In de tekst heb je twee redenen gelezen waarom een bedrijf op zoek kan 
zijn naar extra personeel. Bedenk zelf nog twee redenen.

12 Geef twee voorbeelden van huisregels die in een bedrijf gelden.
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13 In wat voor bedrijf denk je dat er meer voorschriften, regels en procedu-
res zijn? In een bedrijf waar drie mensen werken of in een onderneming 
met tien vestigingen waar samen 250 mensen werken?

 Geef twee redenen voor je mening.
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Afdeling Een onderdeel van een bedrijf. Hier werkt een aantal medewerkers samen.
Arbeidsorganisatie Ander woord voor bedrijf.
Bedrijf Plek waar een klant een product of een dienst kan kopen.
Bedrijfskolom De weg die goederen afleggen voor ze in de winkel liggen.
Commerciële bedrijven Bedrijven waar het gaat om de winst.
Functie De taken die je uitvoert.
Geldstroom De weg die het geld doorloopt in de bedrijfskolom.
Goederenstroom De weg die de goederen door de bedrijfskolom afleggen.
Huisregels Regels die het bedrijf heeft opgesteld.
Informatiestroom De weg die de informatie doorloopt in de bedrijfskolom.
Klein bedrijf Een organisatie waar minder dan 50 mensen werken.
Logistieke keten De bedrijven die ervoor zorgen dat goederen van de producent bij de 
consument komen.
Microbedrijf Een organisatie waar minder dan 10 mensen werken.
Middelgroot bedrijf Een organisatie waar minder dan 250 mensen werken.
Mkb/Midden- en kleinbedrijf Alle bedrijven met maximaal 250 medewerkers.
Onderneming Ander woord voor bedrijf. 
Organisatiestructuur De manier waarop een bedrijf is opgebouwd.
Procedure De manier waarop je bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren.
Profit Het Engelse woord voor winst.
Sociale vaardigheid Je bent sociaal vaardig als je op een prettige manier met anderen 
omgaat. 
Taken De werkzaamheden die je uitvoert. 
Werkoverleg Overleg waarin de werkzaamheden worden uitgelegd en verdeeld.
Werktempo De snelheid waarmee je het werk uitvoert.





Lees de tekst goed door en beantwoord de vragen.

In jouw stad komt een winkelruimte vrij. Deze kun je voor een jaar heel goedkoop huren. 
Je droomt al heel lang van een eigen bedrijf. Nu deze ruimte vrijkomt, besluit je er nu echt 
voor te gaan. Jij gaat een bedrijf starten! 

1 Stel je voor dat jij een bedrijf begint. Wat is dit voor bedrijf? Beschrijf minimaal de 
volgende dingen:

a Wat ga je allemaal verkopen? Noem drie artikelen.
b Wat zijn de openingstijden?
c Hoe groot moet de ruimte zijn waar jouw bedrijf in komt?
d Welke klanten komen naar jouw bedrijf?

2 Maak een collage voor jouw bedrijf. Laat hierin zien:
�	 Wat je gaat verkopen.
�	 Welke sfeer jouw bedrijf gaat uitstralen. 

3 Vergelijk jouw beschrijving en collage met die van een medeleerling. Bekijk en 
bespreek:

a Wat is hetzelfde?
b Wat is anders?
c Wil je na het gesprek nog iets veranderen aan jouw beschrijving en collage?

4 Als je jouw bedrijf start, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je 
moet je ook aanmelden bij de Belastingdienst. Zoek uit wat je allemaal nodig hebt 
om dit te kunnen doen.

Het is gelukt, je mag de ruimte huren. Je gaat nu verder met alles wat je moet doen voor 
de opening. De eerste stap is het maken van een plattegrond: wat komt waar te staan in 
je bedrijf? 
Dan ga je nadenken over het personeel, want je kunt niet alles alleen doen. Omdat je nog 
niet veel geld verdient, wil je ook graag stagiair(e)s aannemen. Je denkt dat je met twee 
stagiair(e)s en een ervaren medewerker genoeg personeel hebt. Zelf werk je ook veertig 
uur per week in het bedrijf.

Opdracht 

H1



33

5 Maak een lijst van alles wat je moet regelen voor het bedrijf open kan.  
Werk hiervoor samen met een klasgenoot. 

6 Maak een plattegrond voor jouw winkel:
�	 Laat zien wat waar komt te staan.
�	 Geef ook aan waarom je de winkel zo inricht.

7 Ga op zoek naar advertenties waarin personeel wordt gezocht. Kies voor  
advertenties van een bedrijf dat lijkt op dat van jou. Welke functie staat in de 
advertentie?

8 Maak nu zelf een vacaturetekst voor de medewerker die je wilt aannemen.

9 In de vacature heb je beschreven aan welke eisen jouw medewerker moet 
voldoen. Als je naar jezelf kijkt, voldoe je dan aan al die eisen? 

10 Je bent ook op zoek naar twee stagiair(e)s. Beschrijf:
�	 Welke opleiding deze stagiair(e)s moeten volgen.
�	 Hoe je deze stagiair(e)s gaat vinden.  
�	 Wat de werkzaamheden van deze stagiair(e)s worden. 

11 Schrijf de bedrijfsregels op die jij belangrijk vindt voor jouw bedrijf.


