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Wat is een bedrijf?
Of het nu gaat om een persoon die een marktkraampje uitbaat of een groot,
bekend bedrijf met duizenden werknemers, alle bedrijven verkopen dingen
of leveren diensten die mensen nodig hebben. Dat doen ze in ruil voor iets
anders – meestal geld.
Om succesvol te zijn moet een bedrijf meer geld verdienen dan het uitgeeft.
Dat noemt men winst maken.

Voorbeelden van bedrijven zijn...
… een
boerderij.

EIERE

N

… een winkel.
APOTHEEK

Wij verkopen
geneesmiddelen.

BANK

Hotel
Wij bewaren
het geld van
onze klanten.

… een website.

KOOPSCHOENEN.COM

… een groot
kantoor.
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Er werken 40.000
mensen voor deze luchtvaartmaatschappij.
We zijn een grote
onderneming.

De schoenen
van je dromen!
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Wat doen bedrijven?
Bedrijven maken en verkopen produc
ten. Een product kan een voorwerp zijn,
zoals een boek of een knuffeldier. Dat
noemen we goederen.

… een oliebron.

Mag ik een
knuffeldier
hebben?

… een fabriek.

We werken met
200 mensen in deze
fabriek. We zijn
een middelgrote
onderneming.

… een marktkraam.

Mijn bedrijf
heeft slechts
één werknemer:
ikzelf.

… een auto.

€ 5,99

Een product kan ook een activiteit zijn,
zoals goederen leveren aan winkels
of haar knippen. Dat noemen we
diensten.

Tijd voor een
kapbeurt!

Sommige bedrijven bieden een mix van
goederen en diensten.

www.fransleren.com
De meeste bedrijven,
zoals mijn taxidienst,
hebben minder dan
We worden
vijftig werknemers
kleine
in dienst.
ondernemingen
genoemd.

Bel een
leraar Frans

Koop een
leerboek

Een goed
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Een dienst
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Waarom zijn bedrijven nodig?
Beeld je een wereld in zonder bedrijven. Dan zou je alles waar je behoefte aan
hebt zelf moeten maken of doen – en alle andere mensen ook.
Hier een voorbeeld van een behoefte:
een chocoladetaart
We noemen het een
‘behoefte’, zelfs al
is het iets wat je
gewoon wil hebben.

Je hebt geen
taart nodig! Wel
een winterjas.

De meeste mensen kunnen wel een
taart bakken.
Ingrediënten
Eieren
Bloem
Boter
Chocolade

Maar beeld je in dat je alle ingrediënten ook zelf moet maken en telen. Dan moet je…
… cacaobonen vermalen
om chocolade te maken.

… een kip kopen
en eieren rapen.

… melk karnen
tot boter.

… tarwe planten en
het vermalen tot
bloem.

Mmm, dit kan
een tijdje duren.
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Werk verdelen is een doeltreffender manier om te voldoen aan de behoeften van
mensen. Een individu – of een groep personen – kan zich specialiseren in de dingen
waarin ze goed zijn, en ze kunnen er een bedrijf van maken.

Ik teel tarwe op
mijn boerderij en
verkoop het aan
een maalderij.
We produceren
chocolade en
verkopen het
aan winkels.

De melk van mijn
koeien wordt verkocht
in plaatselijke winkels.

Deze mensen verkopen
goederen of diensten en
gebruiken het geld om
andere dingen die ze
nodig hebben, te kopen.

Ik word betaald om
thuis bij mensen
ovens te plaatsen.

Ik verdien
geld door
kookboeken
te schrijven.

Ik kon mijn taart niet
gemaakt hebben zonder
al die bedrijven.

En nu kan ik mijn
eigen bedrijf starten door
taarten te maken en te
verkopen. Het geld dat
ik daarvoor krijg kan ik
dan gebruiken om een
winterjas te kopen.
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Business is overal
Hieronder vind je enkele voorbeelden van de soorten
behoeften van mensen, en de bedrijven en mensen
die aan die behoeften voldoen.

Voeding

Supermarkten
Bouw
vakkers

Huis
vesting

Landbouwers

Restaurants

Verhuis
bedrijven

Makelaars

Weten
schappers

Hotels
Katoen
boerderijen

Energie

Ritsfabrieken
Windmolen
parken

Kleding
Kleding
fabrieken

Elektriciteits
leveranciers
Steenkool
mijnen

Modellen

Gelddrukkers

Kleermakers
Fietsen
winkels

Boot
ontwerpers

Geld

Boekhouders

Banken

Reizen
Auto
monteurs

Recycling
bedrijven

Vliegtuig
fabrikanten

Reisverzekeringen

Schoonmaken
Afval
verwerking

Schoonmakers
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Kunst
prijzen

Musea

Bottel
bedrijven
Galeries

Water

Cultuur

Waterzuiverings
installaties

Pijpfitters

Film
makers

Muziek
festivals

Atleten
Internet
providers

Communicatie
Tv-bedrijven
Postbezorging

Krantenredacteurs

Fabrikanten
van mobiele
telefoons

… of toch bijna overal
Sommige goederen en diensten worden
geleverd door overheden in plaats van
bedrijven. Hoe komt dat? Soms beslist
de overheid om iets voor iedereen
beschikbaar te maken – of ze het nu
kunnen betalen of niet. Voorbeelden
zijn de gezondheidszorg, het onderwijs
of wegwerkzaamheden.

Straatverlichting

Weg
onderhoud

Wegen
herstel

Sneeuw
ruiming

Kan ik gratis
kleding krijgen?

Nee, maar
sommige andere
dingen zijn
wel gratis.

Scholen

Onderwijs
Bibliotheken
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Waarom een bedrijf opstarten?
Iemand die een bedrijf opstart wordt een ondernemer genoemd. Er bestaan
allerlei redenen waarom mensen ondernemer worden.
Sommigen doen het om geld te verdienen…

Ik wil zo graag
een laptop.

Ik heb niet genoeg
geld om er eentje
voor jou te kopen!

Als ik nu start met een
carwashbedrijfje? Als ik iedere week
vier auto’s was, dan heb ik binnen zes
maanden genoeg geld voor een laptop!

Je zal ervoor
moeten sparen.

Soms ziet iemand een probleem dat hij of zij wil oplossen…

Je kan nergens
water krijgen
na de training!

Waarom gaan we
geen drankjes
verkopen aan mensen
die hier trainen?

Da’s vervelend als
je dorst hebt na al
dat rondlopen.

€ 0,50
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Een drankje kost ons
50 cent. Als we ze verkopen
voor 70 cent, maken
we 20 cent winst.
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