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Wat ga je leren?

� Wat we onder het begrip produceren verstaan.

� Welke productiefactoren we kennen en welke beloningen daarbij horen.

� Wat het verschil is tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief.

� Hoe een bedrijfskolom is opgebouwd en hoe deze kan veranderen.
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� Hoe een bedrijfskolom is opgebouwd en hoe deze kan veranderen.

� Wat we onder het begrip toegevoegde waarde verstaan. 



Produceren:

� Het maken van goederen en het verlenen van 
diensten.

� Productie in enge zin: productie door bedrijven en de overheid. 

� Productie in ruime zin: activiteiten waarmee je in je eigen behoefte 
voorziet (zelfvoorziening) of vrijwilligerswerk.



Productiefactoren

� Alles wat je nodig hebt om te produceren.
� 1. Natuur: 

• bron voor grondstoffen en grond.

• beloning = pacht

� 2. Arbeid:
• inspanning door mensen.• inspanning door mensen.

• beloning = loon

� 3. Kapitaal:
• geld en kapitaalgoederen.

• beloning = huur en rente

� 4. Ondernemerschap
• het vermogen om de productiefactoren op een winstgevende manier 
te combineren. 

• beloning = winst



Kringloop van de economie



Kapitaal & Arbeidsintensief

� Kapitaalintensief: er wordt in de productie meer 
kapitaal gebruikt dan arbeid. 

� Arbeidsintensief: er wordt in de productie meer 
arbeid gebruikt dan kapitaal.



Bedrijfskolom & Toegevoegde waarde

� Een bedrijfskolom zijn alle bedrijven die na elkaar meewerken aan het 
eindproduct. 

� Bedrijfstak/branche = een groep gelijksoortige bedrijven. 

� Toegevoegde waarde is de waardevermeerdering 
die ontstaat door het product steeds verder 
te bewerken. 

� Voorbeeld:
� Wat is de toegevoegde waarde van de hoogovens? 

• Hoogovens koop in voor: € 20,-
Hoogovens verkoop voor: € 90,-

• Toegevoegde waarde Hoogovens = €90-€20= €70,-

� Wat is de toegevoegde waarde van de groothandel? 
• Groothandel koop in voor: € 785,-
Groothandelverkoop voor: € 950,-

• Toegevoegde waarde Hoogovens = €950-€785= €165,-



Verandering in de bedrijfskolom

� Bedrijfskolom wordt langer als:
� Een bedrijf taken uitbesteedt aan een ander bedrijf, komt er een schakel bij. 

� Bedrijfskolom wordt korter als: 
� Een bedrijf meerdere productiefasen voor zijn eigen rekening neemt, gaan er 
schakels af.  
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