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Voorwoord 

Op de faculteit "T echnologie Management" wordt door studenten technische 
bedrijfskunde de bedrijfskundewinkel gerund. Bier kunnen ondememers gratis terecht 
voor bedrijfskundig advies. Dit advies wordt gegeven door studenten die de opleiding 
volgen. Het doel is tweeledig: ondememers krijgen de kans om bedrijfskundig advies te 
krijgen wat ze anders niet zouden kunnen betalen en studenten krijgen de kans om te 
ervaren hoe het is om een opdracht te doen die erg praktijkgericht is. 

De opdracht die ik nu uitgevoerd heb is "Zorg op Maat". De opdracht gaat over drie 
verpleegkundigen die op dit moment in de geestelijke gezondheidszorg werken en die 
van plan zijn voor zichzelf te beginnen. Hun motief is mijns inziens het beste wat iemand 
kan hebben om een eigen bedrijf te starten: ze denken hun werk beter te kunnen 
uitvoeren in hun eigen bedrijf dan ze in dienst van een ziekenhuis kunnen. Bij het 
plannen maken liepen ze echter tegen een aantal problemen op: ze hebben ruime 
deskundigheid in huis wat de verpleegkundige kant betreft maar veel minder in 
financieel-economische zaken. Met vragen hierover zijn ze naar de bedrijfskundewinkel 
gestapt en in dit rapport geef ik antwoord op hun vragen over de kostprijs van hun 
diensten. Er is inzichtelijk gemaakt hoe de kostprijs tot stand komt en hoe de 
geldstromen in het bedrijf lopen .. 
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Samenvatting 

Drie verpleegkundigen willen een zorgpension starten. Ze zien hiervoor een gat in de markt, en 
hebben duidelijke ideeen over de invulling van de behandeling van de patienten. Gebrek aan 
kennis van financien heeft ertoe geleid dat de bedrijfskundewinkel gevraagd is naar het financieIe 
plaatje te kijken. In dit rapport komt de kostprijsberekening aan bod. 

Hlervoor zijn diverse kostprijsmethoden bekeken. Uiteindelijk is voor de ABC (Activity Based 
Costing) methode gekozen. Deze methode laat ten alle tijde goed zien waarheen de kosten van 
een bedrijf gealloceerd zijn. Ook laat deze methode snel kostprijsberekeningen van nieuwe 
productenl diensten toe. Daar dit alloceren op basis van de activiteiten van het bedrijf gaat, is het 
een methode die ook goed toepasbaar is op dienstverlenende bedrijven. 

Voor deze ondememing zijn eerst alle bedrijfs- en opstart-kosten in bart gebracht. Deze zijn 
~gedee~d in vijf groepen: emolumenten, energie, doorlopende middelen, onderhoud en 
mvestenngen. 

De activiteiten van het bedrijf werden als voIgt gedefmieerd: klantenwerving, bed-bad-brood 
voorziening (BBB), algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL), intake-gesprek, begeleidingsplan, 
psycho-educatie, financiele begeleiding, woonbegeleiding, algemene begeleiding en evaluatie. 

In tabell staan de kostprijzen die na het alloceren van de kosten naar de verschillende activiteiten 
ontstonden. 

T b 11 k a e : ostpnJzen per klan tper da l~ 
Klantenwerving F. 6,30 

BBB F. 160,-

ADL F.8,-

Intake-gesprek F. 9,20 

Begeleidingsplan F. 17,-

Psycho-educatie F. 45,20 

FinancieIe begeleiding F. 21,-

Woonbegeleiding F. 51,-

Algemene begeleiding F. 11,20 

Evaluatie F. 11,20 

Aannemende dat een gemiddelde klant moet betalen voor klantenwerving, BBB, intake-gesprek, 
begeleidingsplan, psycho-educatie en evaluatie dan moet deze klant ten minste F. 248,90 per dag 
betalen. De klant betaalt dan v~~r alle kosten die naar de activiteiten gealloceerd zijn. Hierin zit 
globaal: het salaris van het personeel, maandelijkse gas/waterllicht/telefoon/intemet kosten, 
eten, drinken, linnengoed, onderhoud van het pand en de investeringen (pand en inrichting). Niet 
inbegrepen is de rente van de Iening die men aangaat. De uitgaven in het eerste jaar zijn, 
voomamelijk door de aanschaf van een pand van anderhalf miljoen, de inrichting, het salaris en 
het eten en drinken, ze'n F. 3.226.000. 
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Wanneer men investeringen over tien jaar afschrijft, en kleinere investeringen over vijf jaar, dan 
heeft men per jaar zo'n F. 815.000 nodig om quitte te spelen. Stel, de gemiddelde klant kost per 
dag F. 250,- en de gewenste winstmarge is 10%. Per klant per dag levert dit F. 275,- op. De 
volgende bezettingsgraden leveren dan de volgende inkomsten per jaar op: 

T abel 2: inkomsten per jaar 
Gemiddeld aantal klanten Inkomsten per jaar Verschil met F. 815.000 

i8 F. 803.000 -F. 12.000 

9 F. 903.375 F. 88.375 

10 F. 1.003.750 F. 188.750 

11 F. 1.104.125 F. 289.125 

12 F. 1.204.500 F. 389.500 

De resultaten zijn bemoedigend. Er is echter toch een probleem aanwezig. In de spreadsheet is 
steeds uitgegaan van een bezetting van acht personen. Dit is een zeer voorzichtige stellingname. 
Men ziet hier, dat acht personen niet genoeg is. Een bezetting van 100% is erg veel, maar na een 
aanloopperiode van maximaal een jaar moet men toch echt op een gemiddelde bezetting van tien 
personen zitten. De anderhalve ton die men dan ieder jaar overhoudt, lijkt veel, maar dit valt 
tegen als men bedenkt dat men in de toekomst nieuwe investeringen wi1 doen, zoals uitbreiding, 
of als er misschien tegenvaIlers komen in de vorm van nieuwe regelgeving van de overheid 
waaraan men moet voldoen. Wil het bedrijf echt stabiel draaien dan is het echt noodzakelijk dat er 
op de middellange termijn wordt uitgebreid, naar ten minste een verdubbeling van het aantal 
bedden. Dit lijkt op dit moment misschien op luchtkastelen bouwen, maar het bedrijf is met 
twaalf bedden te zeer afhankelijk van het feit of men de bezettingsgraad weI of niet haalt. De 
ondememing is hiervoor zeer beYnvioedbaar doordat er weinig klanten zijn die het hele bedrijf 
overeind houden. Als een klant wegvalt, betekend dit een dating in de inkomsten van 10%11 
Probeer risico te spreiden door een klant 2.5% van de omzet te laten genereren. Dit kan als er 40 
bedden zijn. Een andere manier van risico spreiden is het ontplooien van andere activiteiten, zoals 
de thuiszorg, of misschien kraamzorg/hulp voor jonge moeders 

De uiteindelijke prijs die de klant per dag moet betalen, hoeft men niet aIleen aan de kostprijs van 
F. 250,- te hangen. Kijk naar vergelijkbare pensions, of naar de instellingen waar de klan ten nu 
verblijven. Als rut nog steeds de P AAZ-afdeling is met een dagprijs van F. 700,- dan hoeft deze 
dienst niet de helft minder te kosten. Maar er moet weI een bepaalde minimum prijs voor betaald 
worden. 

Deze ondememing kan zeker starten, en ook blijven voortbestaan, mits men na (een zeer 
waarschijn1ijk) goede start niet op de lauweren gaat rusten maar blijft investeren in de toekomst. 
Denk als een ondememer: "hoe kunnen we meer leveren voor hetzeIfde geld" en niet als een 
boekhouder: "hoe kunnen we hetzelfde doen, voor minder geld", 
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Inleiding 

In het kader van de bedrijfskundewinkel-opdracht: "Zorg op Maat" wordt in dit verslag de 
kostprijsberekening gegeven van de diensten van een zorgpension. Hiervoor zijn diverse 
kostprijsmethodes bekeken en er is uiteindelijk de ABC (Activity Based Costing) methode 
gekozen. De daadwerkelijke kostprijsberekening is in een Excel spreadsheet opgenomen. 
In het eerste hoofdstuk is de onderzoeksopzet opgenomen. Hierin wordt beschreven wie de 
opdrachtgevers zijn en wat de opdracht uiteindelijk is. In het tweede hoofdstuk worden diverse 
kostprijs technieken beschreven en uitgelegd. Het is niet noodzakelijk voor begrip van de later 
gebruikte methoden om dit hoofdstuk geheel door te lezen. Vervolgens komt in het derde 
hoofdstuk een aangepaste ABC methode naar .voren die ik in deze opdracht gebruikt heb. In het 
vierde hoofdstuk staat uitleg bij de Excel spreadsheet. Ik heb ervoor gekozen de spreadsheet niet 
geheel in het verslag te zetten, maar digitaal bij het verslag te leveren. In het vijfde hoofdstuk 
komen de resultaten aan bod en in hoofdstuk 6 de aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 

1.1 Situatieomschrijving 

Inleiding 
In de psychiatrische zorg sector zijn er drie personen met plannen om een eigen bedrijf op te 
zetten. Dit is in eerste instantie ontstaan door frustraties over het werk in de zorg: Mensen 
worden niet op de manier geholpen waarop ze geholpen zouden moeten worden. 

Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag: Door gebrek aan geld is er te weinig personeel, 
maar het komt ook voor dat patienten geplaatst worden op afdelingen waar ze niet thuis horen. 
Dit laatste komt vooral doordat de patient nergens anders terecht kan. Doordat patienten op de 
verkeerde plaats terecht komen worden ze niet optimaal genezen en duurt het genezen ook 
langer. Daarnaast wordt weI een (duur) bed bezet gehouden. Het is de opdrachtgevers met name 
opgevallen dat op de P AAZ (psychiatrische Afdeling van een AIgemeen Ziekenhuis) regelmatig 
patienten terecht komen die niet zoln intensieve zorg nodig hebben. En dit in de wetenschap dat 
een bed hier per dag 700 a 800 gulden kost. 

Ook wordt het werk niet ten volle gewaardeerd. Het werk in de zorg is vaak. zwaar, maar de 
financiele beloning is niet altijd navenant. 

AI deze elementen, tezamen met de organisatie die niet altijd vlekkeloos verloopt, geven de 
opdrachtgevers het gevoel het beroep wat ze uitoefenen beter te doen als men voor zichzelf start. 

Het zorgaanbod in Nederland is uitgebreid en van hoog niveau. Er is een ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daamaast zijn er zorgaanbieders (ziekenhuizen, RIAGG) en 
zorgverzekeraars. Deze zorgverzekeraars betalen de rekeningen van de zorgaanbieders voor 
mensen die een inkomen hebben tot een bepaalde grens. Deze mensen zitten in het ziekenfonds. 
Mensen met een hoger inkomen dienen zich particulier te verzekeren tegen ziektekosten. Door 
deze structuur is zorg in Nederland heel gewoon, en zeker geen zaak van particuliere klinieken 
waarbij de klant alle werkelijke kosten moet betalen. Men vindt het niet passend om aan de 
ongezondheid van een persoon geld te verdienen. 

Vanuit deze tradities valt het idee om een commercieel bedrijf te starten in de zorg niet bij aIle 
collegae in goede aarde. Het woord commercieel roept al snel het gevoel op van ongelijkheid, 
zorg alleen voor degene die de portemonnee open kunnen trekken, en dat gaat tegen het sociale 
karakter van de zorg in. 

Er zijn echter ook collegae die enthousiast zijn over de plannen, claar ze zelf merken dat niet alles 
loopt zoals het zou moeten lopen en men denkt dat de situatie in een commercieel bedrijf beter 
zou zijn voor de patient als deze hier de zorg krijgt die ze werkelijk nodig heeft. 

Uiteindelijk moet het bedrijf de situatie verbeteren voor patient en verplegende aangezien dit op 
lange termijn voor de continuIteit van het bedrijf zorgt. 
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1.2 MarktIDoelgroep 

De doelgroep is vrij breed. Enerzijds wil men kunnen inspringen op crisissituaties, mensen die 
b.v. door een bum-out een rustpunt nodig hebben. Anderzijds kan men ook de oplossing zijn 
voor mensen die op een wachtlijst staan, maar nog met terecht kunnen. Patienten die zware 
medische hulp nodig hebben, gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving kunnen met terecht. 

Dit is een gevolg van de denkwijze die aan het bedrijf ten grondslag ligt. Mensen moeten zoveel 
mogelijk zichzelf helpen en zoveel mogelijk zelf doen. Verhospitalisering is een nare bijwerking 
van de huidige zorg, en die moet vermeden worden. 

Het marktgebied betreft in eerste instanrie de regio Eindhoven. In de gemeente Eindhoven 
wonen 200.000 mensen, en in het plattelandsgebied eromheen 300.000. In het totaal komt dat 
neer op 500.000 mensen. 
Mensen met geestelijke problemen zijn onder te verdelen in verschillende groepen. Per groep zijn 
globale cijfers over het aantal behandelingen bekend: 

Vokmssenm met bet acrent op behctndelinp; 
Begroot: 
10.000 poliklinische APZ (Algemeen Psychiatrische Ziekenhuis) behandelingen 
40.000 RIAGG verrichtingen 
250 klinische opnames 
2.500 meuwe ambulante clienten 
908 opnames P AAZ 

Vokmssenm1.WaYbij bet aamt ligt op ~ 
Omvang doe1groep: 1200-1600 parienten in de regio 

Kinderen en jeug;/ig:n: 
Doelgroep tot 19 jaar: 114.301 patienten 
Marige en ernstige problematiek: + 1- 19.000 patienten 
Ernstige problemariek: + 1- 6.500 patienten 

Ouderen: 
Ouderen worden in twee groepen ingedeeld: ouderen met psychische problemen door 
lichamelijke stoornissen, zoals bijvoorbeeld iemand die aan demenrie lijdt, en ouderen met 
psychosociale en psychiatrische problematiek. Buiten de eerste groep hebben +1- 27 per 1000 
ouderen hulp nodig, en 6 per 1.000 hebben intramurale (binnen een instelling) zorg nodig. Er zijn 
bij de GGzE (Geestelijke Gezondheidsdienst Eindhoven) 886 inschrijvingen en 10.000 ambulante 
contacten. 

A 1germe huidige knelpunten/wachtlijstm in de gezondheidszorg: 
Ouderen: Er is te weinig woonruimte voor ouderen met lichte psychische problemen 
Volwassenenbegeleiding: Er is een wachtlijst van 100 personen. 
Volwassenenbehandeling: Er is een wachtlijst voor ambulante zorg en voor de polikliniek. 
Kinderen en jeugdigen: Er zijn lange wachttijden, vooral voor ambulante zorg. 
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1.3 Idee opdrachtgevers 

Men wil een bedrijf starten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit hun huidige 
betrekkingen merken ze allen dat patienten niet altijd op de juiste plaats terechtkomen. Er zijn 
nogal wat mensen die geplaatst worden op een afdeling die te zwaar voor hen is, louter omdat ze 
nergens anders terecht kunnen. Ook is er irritatie over lange wachttijden, vanwege te weinig 
beschikbare plaatsen. De behandelmethode van de patienten zou verder anders aangepakt kunnen 
worden. Nu worden patienten bij elkaar gezet die dezelfde problematiek hebben. De 
opdrachtgevers zijn van mening dat herstel sneller en beter gaat als men patienten bij elkaar zet 
met verschillende problemen, zodat patienten van elkaar kunnen leren hoe anderen hun type 
problemen oplossen. Voorallichtere patienten hebben weerstand tegen plaatsing op BV. een 
Paaz-afdeling, omdat in de maatschappij toch het beeld heerst dat met mensen die claar hebben 
gezeten het weI nooit meer geed zal komen. 

Concreet houdt dit idee een zorgpension in voor 10 tot 12 personen, met mogelijkheden om in de 
toekomst uit te breiden. Bier wordt Iaagdrempelige opvang en begeleiding gegeven aan mensen 
die op psychosociaal gebied dreigen vast te Iopen/vastgelopen zijn. De exacte vorm van 
begeleiding/opvang wordt toegesneden op de vraag/behoeften van de client. 

De opdrachtgevers hebben allen verschillende opleidingen m.b.t. de zorg, zoals HBO-V, 
Vetpleegkundige diploma's A en B, management, MDGO A W ICW. Ook hebben ze alle drie 
mime ervaring in de zorg, door banen bij P AAZ-afdeling, Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis en 
normale ziekenhuizen. 

1.4 Probleem omschrijving 

De opdrachtgevers hebben echt het gevoel dat er een gat in de markt is en dat wordt ook 
onderschreven door de regionale zorgvisie, waar bijna voortdurend wordt gesproken over 
wachtlijsten en te hoge drempels. Men is begonnen om een ondememingsplan op te stellen, en 
hieruit blijkt dat het met de inhoudelijke vakkennis en ervaring weI goed zit, en ook het 
marktgebied is groot genoeg. Verder denkt men redelijk gemakkelijk aan klanten te kunnen 
komen via verwijzingen, en mensen die zelf de weg naar hen vinden. Er zijn ook een aantal 
zwakke punten: Er is nog veel onduidelijk over wat nu de werke1ijke kosten zijn als het pension 
draai, en er zijn nog geen schattingen gemaakt over de aanloopkosten en de totale kosten per jaar. 
Ook is er weinig bekend over benodigde vergwmingen en eventuele subsidies en is de 
financiering niet rondo 

1.5 Opdrachtomschrijving 

Het op een rij zetten van alle kosten, mogelijk voor verschillende scenario's, die gemaakt worden 
in de aanloopperiode en die daarna jaarlijks gemaakt worden. Dan in kaart brengen wat de 
opbrengsten zijn en uit al deze gegevens de kostprijs voor een bed per dag berekenen. Hiermee 
moeten de opdrachtgevers naar de bank kunnen stappen voor een lening. Ook kunnen ze hiermee 
naar de zorgverzekeraars om het bedrijf een vaste plaats tussen de niet commerciele 
zorgaanbieders te geven. 
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1.6 Opdrachtafbakening 

Voordat het bedrijf van start kan gaan moeten er nog een aantal dingen gebeuren. Er moet na 
worden gedacht over klantenwerving, en er moet nog een zorgplan op papier worden gezet 
waarin staat wat de opdrachtgevers nu concreet aan willen bieden aan zorg. Ook moet men 
denken hoe de administratie te voeren, wat dient er wettelijk op een rekening te staan en wat voor 
programma's zijn er dan nodig op de computer. Dan komt de administratie/communicatie naar 
de huisartsenl familie/ andere diensten. Zijn er verder nog vergunningen nodig om te voorkomen 
dat een illegaal bedrijf opgezet wordt? 

Marktverkenning is niet urgent, de opdrachtgevers zien duidelijk behoefte. Maar de bank moet dit 
dadelijk ook zien. Er moet een soort samenvatting van die zorgvisie komen, en meer recente 
cijfers over tekorten aan hulp. Gegevens over de markt en de kostprijsberekening kunnen dan 
worden samengevoegd in een onderhandelingsvoorstel waannee men klanten kan werven. Verder 
moet het bedrijf nog een naam krijgen en moet men op zoek naar een pando 

Wat zijn de bronnen waar de klanten vandaan komen? Als dit op een rijtje gezet is kan men de 
gegevens over de markt en de kostprijsberekening verwerken in een presentatie waarmee men 
deze bronnen kan overhalen ldanten door te verwijzen naar het pension. 

Het is duidelijk dat er nog veel werk te doen is. Aangezien de opdrachtgevers de minste ervaring 
hebben in het financiele gedeelte is dit het terrein wat voor deze bedrijfskundewinkelopdracht het 
meest geschikt is. 

1. 7 Onderzoeksvraag 

Is het financieel haalbaar om met drie personen een zorgpension op te richten en hiervan te 
leven? 

1.8 Onderzoeksdeelvragen 

Waaruit bestaan vaste en variabele kosten: 
Wat is men aan belasting kwijt? 
Wat kost een pand? 
Hoeveel kost de inboedel? 
Welke verzekeringen dienen afgesloten te worden? 
Hoe zit het met salarissen? 
Wie betaalt de rekeningen van de patienten? 
Hoe snel betalen zorgverzekeraars? 
Wat zijn de opbrengsten? 
Zijn er mogelijke subsidies, bijvoorbeeld van Mama Cash? 
Hoe kan met aan de benodigde financien komen? 
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1.9 Methoden van onderzoek 

Systematisch nadenken over soorten kosten die men tegen komt, dan weI eenmalig of regelmatig. 
In hart brengen hoe hoog die kosten uitvallen. Hiervoor zelf nadenken, in literatuur voorbeelden 
zoeken, mensen interviewen die een eigen bedrijf zijn gestart. 
Opbrengsten op een rij zetten met verschillende patienten bezettingen. 
In literatuur en op internet kijken voor subsidies 
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Hoofdstuk 2: Diverse kostprijsberekeningen 

2.1 Inleiding 

Er zijn vele manieren om een kostprijs te berekenen. Voor het maken van een sieraad telt men 
bijvoorbeeld de materiaalkosten op bij het arbeidsloon. Op het materiaal, of in het arbeidsloon 
van de goudsmid, zit dan een marge voor de kosten van gebruikt gereedschap, atelier etc. Deze 
marge wordt vaak vrij willekeurig vastgesteld. Een vuistregel hierbij is dat (in 14 k. goud) serie 
productie F. 80,- per gram kost, handbewerkt F. 100,- per gram en een unirum F. 120,- per gram. 
Als men deze regel hanteert komt men voor het gevoel op "redelijke" prijzen uit, maar het is niet 
duide1ijk welke kosten er in die kostprijs per gram verwerkt zijn. Laat staan dat het duide1ijk wordt 
op welke processen men kan besparen als men effectiever zou kunnen werken. T och worden op 
veel plaatsen kostprijzen op een manier berekent die net zo willekeurig is als de bovenstaande. 

In de historie zijn op vele manieren kosten van producten berekend. De meeste 
kostprijsberekeningen hebben echter betrekking op tastbare goederen. Voor dienstverlenende 
bedrijven kunnen deze methoden ook gebruikt worden. Het wordt er eigenlijk alleen maar 
gemakkelijk op aangezien er totaal geen rekening hoeft worden gehouden met het op voorraad 
houden van producten, en de daaraan verbonden kosten. Er is echter een ander probleem: 
Dienstverlenende bedrijven hebben vaak alleen "arbeid" als directe kosten. De rest van de kosten 
zijn kosten die niet per klant (op unit niveau) worden gemaakt, maar lijken veel meer op overhead 
kosten, die op afdeling niveau gemaakt worden. Overhead kosten zijn algemene kosten die 
gemaakt worden om het hele bedrijf draaiende te houden. Voorbeelden zijn kosten voor het 
onderhoud van gebouwen, transport etc. 

Welke kostenmethode is nu geschikt voor een maatschap van verpleegkundigen die een 
zorgpension oprichten? Om eerst een overzicht te krijgen worden nu eerst diverse 
kostenmethoden kort beschreven, waarna een onderbouwing voIgt voor de uiteindelijk gekozen 
methode. 

2.2 Kostprijs berekenen met bet gezond verstand 

De vraag die ieder zich kan stellen is, wat een klant per jaar op moet brengen willen 12 klanten 3 
verpleegkundigen onderhouden. Stel dat het bruto loon voor alle drie tezamen twee ton per jaar 
bedraagt (F.5000,- per maand + dertiende maand). En de aflossing van de hypotheek is F. 
180.000 per jaar (hypotheek van anderhalf miljoen). 
Aan eten en drinken gaat 1 ton op (p.p. F.1S0,- per week, plus F. 7000,- extra voor koffie-thee 
bezoekers en verjaardagstaartjes). Verder wordt 1,S ton besteed aan de inrichting van het gebouw 
(meubels, keuken en vloerbedekking, lampen etc). Dit moet in drie jaar terug komen van de 
klanten; dus O,S ton per jaar en verder 0,3 ton per jaar voor gas, water en elektra 

Totaal voor het eerste jaar: zo'n 6 ton, excl. B1W. Stel de bezetting is 80 % (9.6 klanten) dan 
moet een klant op jaarbasis (600.00/9.6) F. 62.500 inbrengen. Dan kost een kamer zo'n F. 209,
per dag, als de klanten die er zijn 300 dagen in het pension zijn. Met belastingen wordt de 
kostprijs per dag waarschijnlijk rond de 2S0 gulden. 

9 



!ilrBEDRIJFSKUNDE 
pvv Ink e I 

o nd erne m crs a d v ie ~eo 

Stel je wi! j~ kosten voor inboedel in 1 jaar terugverdienen, dan heb je in een jaar 6,5 ton nodig. 
Voor 80 % bezetting is dit per klant (650.000/9.6) F. 67700,~. AIs de klanten die er zijn, 300 dagen 
in het pension verblijven, heb je (67799/300) F. 225,- excl. B1W, dus met B1WF. 270,-. 

Nu is dit een erg grove methode waarbij de grootste kosten genomen zijn en verder niet. Het 
enige wat hieruit geconcludeerd kan worden is dat het goed mogelijk is om een pension te starten 
waarbij de prijs van een bed per persoon per dag ver onder de prijs van een ziekenhuis (uitgaande 
van F. 600,- voor een ziekenhuisbed) kan blijven. 

2.3 Algemene kostenformule 

Totale kosten voor een bedrijf: TC == VC*Q + FC 
TC = totale kosten 
VC == variabele kosten 
Q = # geleverde diensten 
FC = vaste kosten 

Voor een bedrijf dat kosten verder uitsplitst vallen kosten verder uit elkaar: 

TC = VC*Q + BC*B + ex: 
BC = kosten gemaakt voor een batch 
B == aantal batches 
ex: = overall kosten 

Aan deze tweede functie kan men zien dat kosten niet alleen samenhangen met het aantal 
geleverde diensten, maar ook met het aantal batches. Een batch is een groep productenl diensten 
die hetzelfde zijn, en waarvoor eenmalig kosten worden gemaakt. Als men als extra dienst opvang 
voor moeder en kind wi! starten, moet men eenmalig een kinderbed kopen. 

2.3 Kostprijsmethoden: Absorptie kostprijs systemen 

Het gezonde verstand wordt nu even opzij gezet, en een aantal theorieen over kostprijsberekening 
zullen nu de revue passeren. In het algemeen zorgen deze systemen ervoor dat alle kosten die in 
een bedrijf gemaakt worden naar de producten of verleende diensten worden gealloceerd. 
AIloceren is het toewijzen van kosten, naar bijvoorbeeld een product. De kosten worden dan 
door het product geabsorbeerd. 

Job costing: Hier wordt per standaard behandeling van een "job" (voor een advocaat bveen 
afgehandelde rechtszaak) alle kosten getraceerd. Kosten worden dan per job opgeteld. Een 
voorbeeld: Een bedrijf verleent verschillende soorten diensten, waarvoor specialistische kennis uit 
verschillende vakgebieden wordt gebruikt, en waarbij verschillende mensen (afdelingen) 
betrokken zijn. Elke job ondergaat bij elke afdeling een aantal standaard behandelingen. De tijd 
die voor deze standaard behandelingen nodig is wordt bijgehouden. Bij elke afdeling worden de 
kosten die niet direct naar de job te traceren zijn, tot de overhead gerekend. Op basis van de tijd 
benodigd voor de standaard behandeling wordt deze overhead gealloceerd. AIle standaard 
behandelingen en de hieraan gealloceerde kosten van alle afdelingen worden verzameld op een 
"totale kosten sheet". Hierop staan uiteindelijk alle directe materialen en arbeidsuren en overhead 
die aan een job gespendeerd zijn. 
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Alle directe kosten (bv gebruikte materialen) worden dus direct naar de job gealloceercl, en door 
de verdeelsleute1 behandeltijd (bv machinetijd.) wordt de overhead gealloceerd. Men kan ook, 
voordat het nieuwe jaar start, vaststellen dat een machineuur (dus een eenheid behande1tijd.) een 
bepaald bedrag aan overhead kosten meekrijgt. De overheadkosten per machineuur is een 
schatting die aan het begin van het jaar gemaakt wordt. Aan het begin van het jaar moeten daarom 
de totale overhead kosten van het bedrijf geschat worden. De overheadkosten die telkens worden 
toegerekend aan producten zijn dus gemidde1den, en de kostprijs is dus ook een gemiddelde. 

Een voorbeeld: stel een timmennan maakt stoelen. Over een stoel doet hij 4 uren, en zijn uurloon 
is honderd gulden. Verder verbruikt hij hout en verf ter waarde van vijftig gulden per stoel. De 
directe kosten voor de stoel zijn dan F. 450,-. Maar claar zit de overhead niet in. Aan het begin van 
het jaar berekent de timmennan dat hij 2000 uren werkzaam is aan dit type stoelen. Hij huurt een 
atelier waar hij de stoelen maakt, en aan het begin van het jaar schat hij zijn huur en andere 
overhead kosten in op totaal F. 100.000,- per jaar. Per uur dat hij werkt, moet hij dan ook, buiten 
zijn uurloon en materiaalkosten, F. 100.000,- / 2000 = F. 50,- overhead kosten alloceren. De 
stoel kost dus uiteindelijk 450 + 200 = F. 650,- gulden. 

Bij het maken van het jaarverslag kunnen er echter problemen optreden. Stel dat de totale 
overhead F. 90.000 was, of F 110.000,- . Dan komen deze kosten niet overeen met wat de klant 
betaald heeft. Een methode is om het gebrekl overschot aan inkomsten van de kostenpost 
"kosten van verkochte diensten" bij-/ af te tellen. Een andere methode is om alle kostprijzen van 
alle gedane opdrachten opnieuw uit te rekenen en te boeken. 20 zijn de geboekte overhead 
kosten gelijk aan de werkelijke overhead kosten en worden de winsten / verliezen niet beInvloed 
door een grote post "kosten verkochte diensten". 

Stet nu, dat de timmennan een slecht jaar heeft en minder productie-uren draait. Dan verdeelt hij 
zijn overhead kosten ook over minder uren, en worden de overhead kosten per uur duurder. 
T och is het niet verstandig om de overhead aan een slecht jaar aan te passen. De stoelen zouden 
dan duurder worden, terwijl er ongetwijfe1d een of meer redenen zijn voor het slechte jaar. Op 
deze manier loopt men de kans het jaar erna nog minder stoelen te verkopen. De overhead per 
machine uur moet daarom vastgesteld worden voor een nonnaal, lange termijn gebruik van de 
capaciteit. Goede en slechte jaren mogen dit niet beInvloeden. 

Een sluipend probleem bij deze methode is dat overhead de neiging heeft om over de jaren te 
groeien. Als dan nooit de overheadrate per machineuur veranderd wordt, komt men op een 
gegeven moment met grote over-/onderboekingen op de post "kosten verkochte diensten. Dit 
kan ongunstig zijn op de jaarrekening. En het zorgt niet bepaald voor een prikkel om overhead zo 
laag mogelijk te houden. 

Er zijn nog andere manieren dan "job costing" om overhead te alloceren. Ten eerste kan men alle 
overhead kosten van het hele bedrijf bij elkaar op tellen (dit noemt men "kosten pool"), en dan 
aan de hand van een verdeelsleutel ( bv machine uren) naar de producten alloceren. Dit noemt 
men "single plant wide overhead rate". 

Men kan ook overhead naar type bij elkaar optellen (bv alle indirecte kosten die te maken hebben 
met huisvestiging) en dan elk type overhead apart naar de producten berekenen. Dit noemt men 
"multiple rate costing". Nu wordt niet voor alle overhead typen maar een verdeelsleute1 gebruikt. 
Elk type overhead krijgt nu een eigen verdeelsleutel. Voor huisvesting bijvoorbee1d vierkante 
meters die in gebruik zijn. 
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Voor de gehruikte verdeelsleutel heeft men een aparte naam: "cost driver". Bij e1k type overhead 
kijkt men we1ke "maat" zo goed mogelijk de kosten van iets weer geeft. Als de overheadkosten 
stijgen, dan moet dit logisch samenhangen met meer gebruik van de cost driver. Bij huisvestiging 
zou meer gebruik van ruimte, meer kosten voor onderhoud van gebouwen etc. met zich mee 
brengen. Daarom is vierkante meters een goede cost driver. 

Een derde mogelijkheid heet "department rates". Hierbij worden eerst van het hele bedrijf de 
totale overhead kosten verzameld. Dan krijgt e1ke afdeling van een bedrijf een dee! van deze totale 
overhead kosten toegewezen. E1ke afdeling heeft dan een eigen "kosten pool". De afdeling kan 
dan zelf een verdeelsleutel kiezen om deze kosten naar haar producten te alloceren. 

AIle bovenstaande systemen vallen onder de noemer "absorptie kosten systemen". Dit, omdat ze 
bedrijfskosten "absorberen" in een kostprijs voor je product (tenminste voor de overheadkosten). 

Veel bedrijven rekenen met standaardkosten voor hun diensten. Deze prijzen worden aan het 
begin van het jaar vastgesteld. Gedurende de periode daarna wordt deze standaard voor 
benchmarking gebruikt: men vergelijkt de werkelijke kosten met de standaardkosten. Men 
ondemeemt actie als de werkelijke kosten sterk van de standaardkosten afwijken. De 
standaardkosten voor een product worden "bottom up" berekend: eerst geeft de operationele 
manager haar schatting, en deze schatting wordt door e1k niveau erboven goedgekeurd dan wei 
aangepast. De andere manier om aan de standaardkosten te komen is " top down": target costing. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Nissan: eerst bepaalt men hoe duur hun auto voor de markt mag 
worden. Daarna wordt de winst die men wil maken eraf getrokken. De kosten die gemaakt mogen 
worden blijven dan over. Iedere afdeling probeert dan de auto zo te produceren dat ze binnen die 
kosten blijven. Op deze manier komen er nogal eens creatieve ideeen omhoog om kosten te 
besparen, en het product daadwerkelijk voor de in het begin vastgestelde prijs te kunnen leveren. 

Een nadeel van de bovenstaande methoden is dat de kosten dalen als er meer producten worden 
geproduceerd. De vaste kosten worden namelijk meer uitgesmeerd over meer producten. Het 
zorgt dus voor een prikkel om meer te produceren. Hier heeft een dienstverlenend bedrijf echter 
nauwelijks last van. Een productie bedrijf kan namelijk gemakkelijk 2000 koffiekannen meer 
maken, en deze dan in het magazijn opslaan. Diensten opslaan is (met de huidige technologieen) 
nog altijd niet mogelijk. 

Op het bovenstaande probleem is het volgende verzonnen: Variable (direct) costing. Het verschil 
met "absorbing costs systems" is dat hier vaste kosten als variabele kosten gezien worden. Zo wil 
men verstoringen in de kostprijs van het product voorkomen als het geproduceerde volume 
varieert. Dit systeem wordt eigenlijk maar weinig gebruikt, het is duur om te handhaven en voor 
prikkels tegen overproduceren kan men genoeg andere maatregelen verzinnen. 

Bij alle bovenstaande absorbing costs systems valt op dat kosten altijd door middel van een 
verdeelsleutel naar een "unit" product worden berekend. Nergens wordt rekening gehouden dat 
er ook activiteiten zijn die je uitvoert en waardoor dan een heIe groep klantenl producten 
behandeld kan worden. In plaats daarvan worden de kosten van deze activiteit gewoon tot de 
overhead gerekend, en dan door een verdeelsleutel naar het product gerekend. Een voorbeeld: 
voor een bepaalde groep klanten wordt bijvoorbeeld e1ke dag lunch gemaakt. In de bovenstaande 
methoden worden de kosten van de lunch tot de overhead gerekend, en dan naar alle klan ten 
gealloceerd. Het is inhoudelijk echter juister om deze kosten naar de klanten te alloceren die van 
deze dienst gebruik maken. 
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Kostprijsberekening met deze methoden zorgt voor een inhoudelijk onjuiste kostprijsberekening. 
Voor simpeIe bedrijven met maar 1 product kan het goed werken, maar met meer producten kan 
de berekende kostprijs van een product zo anders zijn dan de werkelijke kostprijs, dat er 
problemen ontstaan. Maar waar ontstaan die problemen dan? 

Als men er toch voor zorgt dat de klant alle kosten betaald is het toch oke, ook al weet men 
inhoudelijk ruet precies welke kosten waar zitten? Dit is in werkelijkheid een kortzichtige 
benadering. A1s men niet weet hoe een kostprijs tot stand komt, kan men ook geen kostprijzen 
van nieuwe producten berekenen. Men stelt op de gok een prijs vast en hoopt dat alle kosten 
gedekt zijn. Als men de bedrijfsprocessen wilt verbeteren, weet men ruet waar men moet gaan 
zoeken. Als een stuk van het bedrijfsproces veeI geld kost, is dat een hint waar je misschien 
problemen en inefficiente werkmethoden kunt vinden. Ook kan men, op langere termijn, geen 
onderbouwde strategische beslissingen nemeti over welke activiteiten het bedrij£ zou moeten 
blijven aanhouden, welke weg moeten en welke nieuwe er kunnen komen. 

Een voorbeeld: 
Stel, men wi! een eenvoudige fabriek. starten die louter blauwe balpennen maakt. Er wordt een 
pand gekocht, twee werknemers worden ingehuurd en men koopt machines en grondstoffen om 
precies 10.000 balpennen per jaar te produceren. Voor het gemak worden ze allemaal verkocht. 
Kostprijscalculatie is dan gemakkelijk: tel alle kosten op en deel dit dan door het totaal aantal 
balpennen. (De prijs die er dan uitrolt is het break erm. jXJint, het punt waarbij quitte wordt 
gespeeld.) Verdere moeite hoeft men ruet te doen om de kostprijs van 1 balpen uit te rekenen. 

Na een aantal jaren goed te draaien, wi! men meer van&eiten balpennen maken, rood, blauw en 
zwart. De fabriek wordt ingewikkeId. Per kleur worden eerst de grondstofkosten en 
productiekosten opgeteld, deze kosten deelt men dan weer door het aantal balpennen van die 
kleur. Maar dan heeft men nog de zogenaamde "overhead" kosten, dit is geld wat ruet specifiek 
voor een kleur pen is uitgegeven, bijvoorbeeld huur van het pand wat gebruikt wordt. Dit zou 
men kunnen toerekenen aan de individuele producten op basis van een verdeelsleutel. 
Voorbeelden van verdee1sleutels zijn: machine-uren, arbeidsuren, verbruikt materiaal, 
geproduceerde eenheden. Vaak wordt "arbeidsuur" of "machineuur" van elk van de drie type 
pennen bepaald, en op grond daarvan de overheadkosten gealloceerd (alloceren betek.ent: kosten 
toerekenen aan een product). 
Een sterk overtrokken voorbeeld: 
Blauwe pen: is een medewerker 3 min. mee bezig 
Rode pen: is een medewerker 5 min. mee bezig 
Zwarte pen: is een medewerker 1 min. mee bezig. 
Tot. # min. is 9, waarvan blauw 1/3 deel, rood 5/9 deel en zwart 1/9 deel. 
Als de totale overhead kosten 18 miljoen gulden zi;n, dan moet de productie afdeling die de 
blauwe pennen maakt hier 6 milj. voor haar rekening nemen (kostprijs blauwe pen wordt dus 
materiaalkosten+productiekosten+6milj.overhead delen doortotaal # blauwe pennell.) Evenzo 
gaat 10 miljoen naar de rode pennen en 2 miljoen naar de zwarte. 

Stel, de eenvoudige fabriek heeft als directe (arbeid, machine en materiaal) kosten voor de blauwe 
pen een kostprijs van een kwartje per pen. De ingewikkelde fabriek koopt dezelfde materialen in, 
gebruikt dezelfde machines en gebruikt vergelijkbaar personeel voor haar blauwe pennen als de 
eenvoudige fabriek. Haar directe kosten per blauwe pen zijn ook een kwartje per pen. Maar 
doordat de ingewikkelde fabriek. meer overhead heeft' rek.enen ze ook nog een kwartje per blauwe 
pen extra, om de overhead te betalen. De eenvoudige fabriek kan misschien wel volstaan met een 
dubbeltje. Dus dezelfde blauwe pennen hebben respectievelijk een kostprijs van F. 0.35 en F. 0.50 
terwi;l het product identiek is. 
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De traditionele kosten methoden zorgen ervoor dat eenvoudige, hoge volume producten te veel 
kosten naar zich toe gerekend krijgen, en dat ingewikkelde producten met een laag volume te 
weinig kosten krijgen toegerekend. 20 krijgt men een verkeerd beeld van de kostprijs van 
producten. 

Het probleem van deze methode is dat de kosten van producten die in een kleine serie gemaakt 
worden, worden onderschat, en kosten van producten die men in grote serie maakt overschat. Er 
is dus een grote kans dat men onrendabele kleine series blijft maken omdat gedachte wordt dat 
deze wel rendabel zijn. 
Een voorbeeld: 10 % van de pennen die men maakt zijn zwart, en deze pennen krijgen 10% (1.8 
miljoen) van de overhead kosten voor hun rekening. Tegelijkertijd maak men ook gouden 
pennen, 0,1 % van de pennen die men maakt zijn goud, deze pennen zijn heel speciaal. Maar ze 
krijgen ook maar 0,1% van de overhead, 18.000 gulden voor hun rekening. Terwijl men zich voor 
kan stellen dat de gouden pennen relatief veel van diensten gebruik maken die door de overhead 
betaald moeten worden, bijvoorbeeld extra reclame. 

Als het bedrijf ingewikkelder wordt kan men kosten op andere manieren gaan alloceren, 
bijvoorbeeld met multiple rating, of met kostencentra.: 
Een productielijn waar een kleur pennen gemaakt wordt, noemt men een kostencentrum. In deze 
fabriek zijn er nu dus 3 kostencentra. Overhead kosten worden per kostencentra verzameld en 
naar hun diensten gealloceerd. 
Als men nu nog meer verschillende pennen gaat produceren, krijgt men steeds meer kostencentra. 
Misschien produceert men weI twee pennen die op elkaar lijken op een productielijn, of zijn er 
pennen die men inkoopt bij een ander en waar het eigen merk opgezet wordt. De kostenstructuur 
van het bedrijf wordt steeds ingewikkelder, en het bedrijf blijft maar kosten alloceren op basis van 
arbeid- of machine-uren. Dit was echter in het begin al een behoorlijk grove methode, en geeft nu 
een sterk vertekend beeld van de kostenstructuur. Er worden nu kostprijzen berekend, maar men 
weet waarschijnlijk niet eens of de pen eigenlijk niet meer (of minder) kost, en het is moeilijk te 
bepalen welke pennen nu je winst veroorzaken, en welke pennen verliesgevend zijn. 

Door de ondoorzichtige kostenstructuur wordt het heel moeilijk om te bepalen welke activiteiten 
en producten nu voor de winst zorgen, en welke activiteiten en producten veel geld kosten en 
niets opleveren. Zo wordt het heel moeilijk om de bedrijfsvoering te verbeteren als het wat 
minder gaat, en het wordt ook heel moeilijk om te beslissen met welke activiteiten men nit 
moetlkan breiden als het goed gaat. Men weet eigenlijk niet welke diensten en producten voor de 
contintiiteit in het bedrijf zorgen. 
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Hoofdstuk 3: ABC 

3.1 Inleiding 

Een methode om de problemen die traditionele systemen veroorzaken te verminderen en die 
uitstekend geschikt is voor dienstverlenende bedrijven is ABC: Activity Based Costing. Deze 
methode alloceert kosten naar de activiteiten van het bedrijf die ook werkelijk kosten 
veroorzaken. Of de activiteiten dan productieprocessen zijn of dienstverlenende processen maakt 
niet uit. 
Omdat kosten d.m. v. cost drivers naar activi~iten gealloceerd worden, ontstaat er een 
doorzichtige financiele structuur waardoor het management beter weet we1ke activiteiten van het 
bedrijf winst maken. A1s men weet hoeveel een activiteit kost, kan men gemakkelijk de 
consequenties overzien als men deze activiteiten uit gaat breiden. 
A1s een bedrijf groter wordt, kan men beter met hierarchieen werken. Kosten op overall niveau 
worden eerst naar batch niveau en uiteindelijk naar product niveau gealloceerd. 
Omdat het bedrijf klein start wordt in dit model geen gebruik gemaakt van hierarchieen. Alle 
kosten worden naar activiteiten gealloceerd die direct voor een klant uitgeoefend worden. Zou er 
over een tijd een nieuwe afdeling bij komen, die zich bijvoorbeeld bezig houdt met thuiszorg, dan 
kan men twee hierarchieen aanbrengen zodat men onderscheid kan maken tussen activiteiten 
bedoeld voor de hele organisatie en activiteiten die per klant uitgevoerd worden. 

3.2 Opbouw ABC systeem 

Nu kan voor het zorgpension het ABC SYsteem opgezet worden. Dit gebeurt in vier stappen: het 
verzamelen van de activiteiten, het vinden van de cost drivers, het vinden van de kostengroepen 
en het met elkaar in verband brengen van de infonnatie. 

Stap 1: Opstellen van lijst met alle activiteiten. 

Om de kostprijsberekening niet oneindig ingewikkeld te maken is afgesproken dat activiteiten die 
minder dan 5% van de tijd in beslag nemen (ofwel in een 40-urige werkweek minder dan 2 uren) 
niet meetellen. Er zijn echter in een klein bedrijf ook hele belangrijke taken die uitgevoerd moeten 
worden, maar die nooit boven de 5% van de gebruikte uren of de capaciteit van een persoon 
komen. Dit zijn vaak taken met betrekking tot strategische doelen. Een voorbeeld is de vraag: 
moet de ondememing een nieuwe afdeling openen die zich bezig houdt met thuiszorg? Over zo'n 
besluit moet vee! nagedacht worden en er moeten allerlei dingen uitgezocht worden voordat men 
hier antwoord op kan geven. Men zal hier vaak niet meer dan twee uren per week mee bezig zijn. 
Om te benadrukken dat ze weI voorkomen en belangrijk zijn voor het voortbestaan van de 
ondememing worden ze hier weI genoemd als zijnde "zeldzame activiteiten". Ze doen echter 
verder niet meer mee in de kostprijsberekening. Men zou zich kunnen voorstellen dat men ieder 
kwartaal bijvoorbeeld een dag discussieert over de zeldzame activiteiten. 
In tabel3.1 staan achtereenvolgens de zeldzame activiteiten en de hoofdactiviteiten. 
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Tabel3.1 -
I Activiteiten 

·Zeldzame activiteiten 
!Markt en klanten begrijpen 

Visie & strategie 

iDiensten ontwerpen 

IPersoneelsmanagement 

Hoofdactiviteiten 
Activiteit voor bedrijf 

klanten naar mening vragen 
T oeleverende instanties naar mening 
Ivragen 
Concurrenten volgen 
business-concept definieren 
Organisatie structuur ontwerpen 
Organisatie doelen opstellen 
Diensten ontwe~en 
Bestaande diensten verbeteren 
Personeel aanpassen aan drukte 
Personeel scholen 
Personeelstevredenheid meten 

Klantenwerving: 8 uren 

: Activiteit per klant Intake-gesprek: 1 ~ uren 

i 
i 

BBB: Duren 
Begeleidingsplan o~stellen: 6 uren 
Begeleiden zeIf: 
Psycho-educatie: 8 uren 
Financien in kaart brengen: 2 uren 
Belangen behartigen: 2 uren 
Sociale status in beeld brengen:2 uren 
Ondersteuning ADL activiteiten: 4 uren 
Budgetbeheer: 2 uren I 
Begeleid kamerbewoon traject: 6 uren 

De activiteiten zijn gevonden door de ondememers te laten schatten waar ze iedere week mee 
bezig zouden zijn. De tijd die bij elke activiteit vemoemd staat zijn tijden per week per klant. 

Stap 2: Het bepalen van de kostengroepen 

Wat voor soorten kosten worden er gemaakt in het bedrijf? In het Excel sheet staan vele kosten 
verzameid. Hier ontstond de volgende indeling uit: 
Salarissen, lonen van de werknemers plus extra beloningen voor overwerk. 
Energie, rekeningen die maandelijks binnenstromen: gas, water & elektra maar ook telefoon, 
Intemet-abonnement en kabel-TV 
Doorlopende materialen, dingen die men dagelijks "verbruikt": papier, eten, het linnengoed van 
Hokatex. 
Onderhoud, onderhoud van het pand en het pand in die staat te behouden waarin het als 
zorginstelling verplicht hoort te zijn 
Investeringen, kosten die men over meer jaren uitstrijkt: voomamelijk afschrijving van de 
inboedel. 
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TabeI3.2: kosten Op jaarbasis 
Salarissen 
Energie 
Doorlopende Materialen 
Onderhoud 
Investeringen 

Stap 3: het vinden van de cost drivers 

F.250.000 
F.55.ooo 
F. 130.000 
F. 150.000 
F. 790.000 

Door analyse van de kostengroepen kan men bi; iedere kostengroep een cost driver vinden. Voor 
dit systeem zijn de volgende cost drivers gekozen: 

Tabe13.3: cost drivers per activiteit 
Salarissen Aantal uren 
Energie Ruimte gebruik in m2 

Doorlopende Materialen Per klant per dag 
Onderhoud Ruimte gebruik in m2 

Investeringen Per klant per dag 

Voor het toewijzen van uitgaven besteed aan salarissen is het logisch om het aantal uren te nemen 
dat een werknemer aan de activiteit besteedt. Voor het verbruik van energie en het onderhoud aan 
pand en inboedellijkt het ruimteverbruik een goede maatstaf. Moeilijker lag het met de 
doorlopende materialen. Alle klanten in het pension eten en drink en, en verbruiken linnengoed. 
Maar de een zal meer tijdschriften lezen dan de ander. Aangezien de minimumvoorziening die 
aangeboden wordt de BBB (bed, bad en brood) voorziening is, en deze klanten net zoveel van de 
doorlopende middelen gebruik kunnen maken dan de andere klanten, is hiervoor een prijs per 
persoon per dag opgenomen. Hetzelfde geldt voor de investeringen. Er wordt door BBB klanten 
evenveel gebruik gemaakt van het pand en de inboedel. 

Stap 4: Het koppelen van de informatie 

Het besluit welke kosten naar welke activiteiten gealloceerd moeten worden, is een strategische 
beslissing. Om een overzicht te krijgen welke kostengroepen er zijn en naar welke activiteiten 
deze gealloceerd kunnen worden gebruikt men vaak kosten stromen diagrammen. Men tekent in 
een diagram eerst de verschillende kostengroepen. Hieronder tekent men de activiteiten. A1s men 
dan besluit dat een kosten groep naar drie typen activiteiten worden gealloceerd, trekt men pijlen 
van deze kostengroep naar de betreffende activiteiten. Onder alle activiteiten staat een groot blok 
die de klant representeerd. Zie appendix C 
Kosten die direct naar de klant gerekend kunnen worden gaan met een pijl naar beneden direct 
naar het kosten object "klant". In bijlage C zijn de kosten stromen diagrammen voor deze 
ondememing weergegeven. 
Als het bedrijf uit gaat breiden, bijvoorbeeld met thuiszorgdiensten, krijgt men er een extra cost 
objective bij: thuiszorgklant. 
Het model kan nog verder uitgebreid worden. Stel dat er in het pension een extra dienst verleend 
wordt aan de klan ten, maar die dienst wordt weI door het pension geleverd (het pension zorgt 
bijvoorbeeld voor het bezoek van een psycholoog). Klanten kunnen hiervoor een afspraak 
maken. Deze extra service kan direct naar de klanten gerekend worden. Maak een apart bIokje 
"psycholoog" onder klant en trek een piji van "psycholoog" naar "klant" om aan te geven dat de 
klant direct een rekening voor het consult krijgt. De kosten van de psycholoog hoeven dan met in 
de kosten strucuur van het pension zelf ge'integreerd te worden. 
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Sheet 7 ge~ft aan dat alle kosten die de activiteiten veroorzaken direa naar de klant gerekend 
kunnen worden. Men kan er ook voor kiezen eerst kosten van een activiteit naar een andere 
aaiviteit toe te rekenen, om ze daama naar de klant te rekenen. Een voorbeeld is, als men een 
aaiviteit "administratie voor alle soorten begeleiding" zou hebben. De kosten van deze activiteit 
zou men eerst naar de betreffende begeleiding alloceren, om ze vervolgens naar de klanten te 
alloceren. 

Nu kan men bepalen hoeveel de organisatie uitgeeft aan elke activiteit. 
De kosten van het bedrijfsproces moeten nu door middel van de cost drivers aan de aaiviteiten 
gehangen worden. Dit is in de Excel sheet "toegewezen kosten" gedaan. In het volgende 
hoofdstuk staat precies uitgelegd waarom welke kosten naar welke aaiviteiten toegewezen zijn. 
Hieronder staat een klein voorbeeld met gefingeerde getallen. 

De totale kosten per kostengroep zijn eerst verzameld: 

Tb134 al k k a e . : tot e osten per ostengroep 
Salarissen F. 28.000 
Energie F. 9.000 
Doorlopende Materialen F. 6.500 
Onderhoud F. 8.500 
Investeringen F.12.000 

In een kruistabel worden nu alle kosten uit de verschillende groepen naar de aaiviteiten 
gealloceerd: 

Tbl35krui bi . k d a e .. sta e waann osten naar actlVltelten WOt1 en ge all d oceer 
Activiteit: Salarissen Energie Onderh. Investeringen 

Klantorders F 5.000 F. 1.000 F. 500 F. 500 F. 500 
verwerken 

Patienten plannen F. 7.000 F.1.000 F. 500 F. 500 F. 2.000 

Productinfo F. 2.000 F. 500 F. 2.000 F. 500 F. 500 
verzorgen 
Patienten begel .000 F. F. 3.000 F. 6.000 F.8.000 

Rekeningen versturen F. 1.000 F. 1.500 F. 500 F. 1.000 F. 1.000 

Totaal F. 28.000 F. 9.000 F. 6.500 F. 8.500 F. 12.000 

20 kom je te weten wat het bijvoorbeeld kost om een aaiviteit uit te voeren, totaal en per 
kostengroep: 
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Tabl36K e . . osten per act1V1te1t 
Klantorders verwerken 
Patienten plannen 
Product info verzorgen 
Patienten begeleiden 
Rek.eningen versturen 

F.7.5oo 
F. 11.000 
F. 5.500 
F.35.ooo 
F. 5.000 

In dit kleine voorbeeld gaan er vooral veel kosten zitten in het begeleiden van de klanten. 

Er zijn dus vele mogelijkheden, hoe men kosten via activiteiten uiteindelijk naar de klant aIloceert. 
Er is hier gekozen voor een nogal directe aanpak, om het systeem met ingewikkelder te maken 
dan nodig. 

Plaatsing van de cost objectives 
A1s aIle activiteiten naar tarieven voor de klant zijn omgezet, dan moet er gekeken worden of de 
inkomsten tegen de kosten opwegen. Men kan kostenstromen diagrammen nemen en vanuit de 
cost objective (bij ons aIleen de klant) pijlen trekken naar de activiteiten waarvan de klant gebruik 
maakt. 20 kan men zien voor welke tarieven de klant in aanmerking komt. 

Er zijn echter een heleboel activit~ten die in een klein bedrijf te klein zijn om aIlemaal bij te 
houden: het inplannen van klanten, het betalen van een rekening enzovoorts. Deze activiteiten 
nemen meestal toe als de activiteit van het bedrijf toeneemt. Bij dit bedrijf neemt de activiteit met 
1/12 toe als er een extra klant wordt opgenomen. 
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Hoofdstuk 4: Toelichting bij het Excel spreadsheet 

4.1 Inleiding 

Om de kosten te verzamelen van een ondememing ben ik. in Excel begonnen met alles te 
verzamelen wat ik. maar kon bedenken. Langzaamaan is daar meer structuur in gekomen en is er 
uiteindeHjk een spreadsheet uit gekomen waarin alle kosten gemakkelijk aangepast kunnen 
worden. In dit hoofdstuk komt per paragraaf elk blad aan bod. Er wordt verteld wat er precies op 
staat en hoe alles werkt. Uiteindelijk is de kostprijs berekend voor een continue bezetting voor 
acht personen en niet twaalf. Dit is gedaan omdat het pension waarschijnlijk nooit continu 
helemaal vol zit, en omdat bij het opstarten van het bedrijf het een tijd duurt voordat de 
toestroom van klanten op gang komt. Het is wel de bedoelling dat wanneer het bedrijf normaal 
draait, de bezetting rond de 10 a 11 personen ligt. 

4.2 Wat staat er op de verschillende werkbladen 

Op het eerste werkblad staan alle kosten die over het bedrijf verzameld zijn. De gegevens zijn 
verzameld bi; deskundigen, winkels en er zijn schattingen gemaakt van gegevens die niet bekend 
zijn. Bij alle gegevens staat direct vermeld waar ze vandaan komen. 

Het tweede werkblad "afschrijven" is gebruikt om te kijken naar kosten als er afgeschreven zou 
worden. Men doet namelijk weI in het eerste jaar een enorme investering, maar dit zijn uitgaven. 
In de jaren dat deze investering afgeschreven worden, kan de ondememing ze te berde dragen als 
zijnde "kosten". Door voor kleinere investeringen een termijn van vi;f jaar, en voor grotere 
investeringen een termijn van tien jaar te nemen wordt duidelijk wat de kosten in de komende 
jaren zullen zijn. 

Op het werkblad "geaggregeerde kosten" zijn de kosten in vi;f verschillende kostengroepen 
onderverdeeld met de volgende bijbehorende verdeelsleutels: 
Emolumenten Arbeidsuren 
Energie Ruimtegebruik. 
Doorlopende middelen Direct naar klant 
Onderhoud Ruimtegebruik. 
Investeringen Direct naar klant 
In de volgende paragrafen wordt deze keuze uitgeIegd: 
Alles waarvan een prijs gevonden is of waarvan het gelukt is een aannemelijke schatting te maken 
is in dit werkblad opgenomen. Van de groep "Investeringen" zijn ook de afschri;vingen 
meegenomen. Er is vermeld wat in het eerste jaar de kosten en de uitgaven zijn. "Uitgaven" zijn 
betalingen die in het eerste jaar vemcht worden, terwi;l "kosten" voor de belasting uitgaven in een 
jaar zijn aan een item. Voorbeeld: voor de eigen portomonnee worden in het eerste jaar twaalf 
bedden aangeschaft, die dan (hopelijk) 15 jaar meegaan. Voor de belasting wordt ieder jaar geld 
uitgegeven om bedden te betalen. Dit zijn kosten. De uitgaven in het eerste jaar bedragen + / - FI. 
2.200.000,- en de kosten bedragen in het eerste jaar +/- FI. 740.000. Het verschil is een kleine 
anderhalf miljoen. Daarna is de Netto Contante Waarde (toelichting zie hoofdstuk 5) voor diverse 
rentetarieven uitgerekend. 
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Op het werkblad "toegewezen kosten" zijn de matrices opgenomen die de kosten uit de 
kostengroepen naar de gedefinieerde activiteiten toewijzen. In de volgende paragraaf wordt in 
detail uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en waarom dit zo gebeurd is. De PowerPoint sheets in 
appendix C geven grafisch weer hoe de kostenstromen van de groepen naar de activiteiten lopeno 

In "kosten per dag per activiteit" is een drie-dimensionaal kaartje opgenomen die laten zien waar 
de kosten uit de verschillende groepen naar toe gewezen zijn. Hier is meteen te zien dat er heel 
wat kosten gealloceerd zijn naar BBB. Dit, omdat hier aangenomen is dat alle klanten mee moeten 
betalen aan de investeringen van het pand, de inboedel en het eten. Ook is duidelijk dat vanuit de 
kostengroep "emolumenten" veel wordt toegeschreven aan de begeleiding die klanten krijgen. 
Vooral "woonbegeleiding" en "psycho-educatie" vangen veel kosten op. Dit omdat deze type 
begeleiding veel uren kosten. 

T enslotte is op het laatste werkblad de pay back periode berekend. De resultaten worden in 
hoofdstuk vijf besproken. 

4.3 Toegewezen kosten 

In deze paragraaf wordt het werkblad "toegewezen kosten" onder de loep genomen. Er wordt 
verklaard hoe de kosten die in een kostengroep voorkomen, naar de activiteiten gealloceerd 
worden. De berekeningen die hier zijn gemaakt gelden allemaal voor een 2/3 bezettingsgraad: dit 
houdt in 8 plaatsen altijd bezet. 

4.3.1 Emolumenten 

De verdeelsleutel voor emolumenten is het aantal uren dat aan een activiteit besteed wordt. 
Daarna is een schatting gemaakt van het totaal aantal uren dat per jaar aan elke activiteit besteed 
wordt. 

Klantenwerving: De tijd nodig voor het werven van klan ten is geschat op 8 uren per week. Een 
persoon houdt zich hier dus een werkdag mee bezig. Deze activiteit wordt in de vakantie niet 
overgenomen door iemand anders. Een persoon kan 3 weken op vakantie", dus er zijn 52-3=49 
weken dat er aan klantenwerving wordt gedaan a 8 uren: 49*8=392 uren per jaar. 
*: misschien wordt er weI meer op vakantie gegaan maar er wordt slecht rekening gehouden met 
drie verloren klantenwervingdagen door vakantie. 

BBB: Als iemand alleen voor BBB komt, wordt er alleen wat tijd gemaakt voor administratie. Een 
verdere belangrijke aanname is dat de gemiddelde klant een maand blijft. Dat betekent dat 
"eenmalige" kosten voor een klant elke maand opnieuw gemaakt worden. In dit geval betekent 
het dus dat er per maand 8*1=8 uren, en per jaar 12*8=96 uren aan BBB besteed worden. 

ADL: Er zullen redelijk weinig klanten komen die er fysiek zo slecht aan toe zij dat ze intensieve 
AD L behoeven. Er zullen echter wei veel klanten komen die bijvoorbeeId hulp/toezicht nodig 
hebben bij het avondeten maken. Als men uitgaat van 4 klanten met ADL begeleiding, dan heeft 
men per week voor de klanten 4uren*4klanten-16 uren. Probeer dit voor alle klanten te 
gebruiken: Verdeel deze 16 uren over 7 dagen en men heeft 16/7=2,3 uur per dag voor alle 8 
klanten om te helpen met eten. Dit lijkt reeel, en dus werken we met deze aanname van 4 klanten 
met ADL. Het totaal aantal uren per jaar wordt dan 16*52= 832 uren. 
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Intake: uitgaande van eenmalige intake van 3 uur, claarna wekelijks 1 uur, gemiddelde opnametijd 
een maand (== 4 weken) en alle 8 klanten krijgen een intake-gesprek: 
Per week wordt het gemiddeld aantal uren dat de klant kwijt is: 3 uren intake + 3 uren (voor de 
drie weken na het intake-gesprek zelf) is totaal 6 uren "intake" in een maand. Oat wordt dan per 
week 6 urenl4 weken = 1 ~ urenHet totaal aantal uren op jaarbasis wonk 1 lh 
*52weken*8klanten=624 uren. 

Begeleidingsplan: Uitgaande dat er weinig klanten alleen voor BBB komen, is hier de aanname 
gemaakt clat voor iedere klant een begeleidingsplan opgesteld en bijgehouden wordt. Het plan 
opstellen kost in eerste instantie twee uren, dit is per week dus 2uur/4weken-1I2 uur per week. 
Dan komt het bijhouden van vier uren per week. Oit gebeurd drie weken. Per week dus 
{4uur*3weken)/4weken-3 uren. Totaal per week wordt dit 3,5 uur, per jaar per klant 
3,5*52*8==1456 uren ' 

Psycho-educatie: Waarschijnlijk maken redelijk veel klan ten gebruik van deze dienst, maar niet 
allemaal. Hier is aangenomen clat 6 klanten gebruik maken. Het aantal uren voor deze dienst is 8 
per week per klant. Totaal per jaar: 8*6*52=2496 uren. 

Financiele begeleiding: Aanname: vier klanten maken gebruik van deze dienst. Hierbij wordt 
eenmalig een financieel kaart gemaakt a 1 uur, en daarna wordt wekelijks het budget bekeken. Oit 
budget bekijken wordt ook al in de eerste week gedaan en kost 2 uren. Het aantal uren besteed 
per week is dan 2+ 1/4-2,25 uren. Op jaarbasis wordt dit dan: 2,25*4*52-468 uren 

Woonbegeleiding: Aanname: dit wordt door gemiddeld vier klanten gebruikt. Per week besteed 
men hier zes uren aan. Op jaarbasis wordt dit dan: 4 klanten*6 uren*52 weken-1248 uren 

Algemene begeleiding: Aanname: iedere klant maakt gebruik van algemene begeleiding a twee 
uren per week: 8*2*52=832 uren per jaar 

Evaluatie: Aanname: iedere klant maakt gebruik van algemene evaluatie a twee uren per week: 
8*2*52=832 uren per jaar. 

Per week komt men dan op de volgende uren uit: 
Voor 8 personen: Kw. 8; BBB 2; ADL 16 1/3 ; Intake 14; BP 36; PE 48; FB 10; WB 24; AB 
16; E .~6. Oit komt op een totaal van 190 1/3 uren uit, terwijl er in een week maar 3*40= 120 
urenZlJn. 
Voor 10 personen heeft men: Kw: 8; BBB 2,5; ADL 16 1/3 ; Intake 17 ~ ; BP 45 ; PE 48; FB 
10; WB 24; AB 20; E 20. Oit komt op een totaal van 2111/3 uren. 
Er zijn diverse opties. Er kan een personeelslid extra aangenomen worden, of er kunnen minder 
uren in de begeleiding worden gestopt of men kan een begeleiding niet aanbieden. 
De berekening wordt voortgezet met een extra personeelslid. 

In de tweede tabel is genoteerd hoeveel tijd een dienst voor een ldant per week kost. Oeze uren 
zijn opgeteld en als 100% genomen. In de tweede kolom is genoteerd hoeveel elke dienst 
procentueel van alle tijd die een verpleegster aan hem besteed inneemt. Vervolgens is in de derde 
kolom, uitgaande van totale kosten van 250.000 gulden, berekend hoeveel elke dienst in 
verhouding tot de rest kost. T enslotte is in de derde kolom dit totale bedrag per dienst gedeeld 
door het aantal uren dat per jaar aan die dienst besteed wordt. In de laatste kolom kan men dus 
lezen hoeveel een dienst per uur kost. 
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Het is ook wel duidelijk dat er met tegelijkertijd voor 8 zware patienten plaats is. Een zware 
patient die van alle diensten gebruik maakt kost per week 31,5 uur! 120/31,5=3,8 Als er alleen 
maar zware klanten zijn, kost dit zoveel tijd dat het pension er maar 4 kan plaatsen. 

De bovengaande verdeling is gebaseerd op een schatting van de tijd die de activiteiten van het 
personeel inneemt. Er zijn al aannames gemaakt, dat met iedere klant van iedere activiteit gebruik 
maakt. Men komt dan echter nog op een werkweek van 60 uren uit als men de gemiddelde 
bezetting van 8 klanten aanneemt en een gemiddelde activiteiten pakket dat die klanten nodig 
hebben. 

4.3.2 Energie 

De verdeelsleutel van de energie kosten is de gebruikte ruimte. Om dit te doen worden de 
volgende aannames over de toekomstige ruimte gemaakt: 
Ten eerste wordt aangenomen dat alle ruimtes even hoog zijn, men kan dan met de oppervlaktes 
rekenen. 
Slaapkamers: Er komen 12 slaapkamers, ieder gemiddeld 12 m2 groot. T otale 
slaapruimte=12*12=144 m2

• 

Gang bij Slaapkamers: een zijde van een slaapkamer is gemiddeld 3,5 meter lang. Waarschijnlijk 
moeten gangen in zorginstellingen een bepaalde breedte hebben. Aanname: gang meet 2,5 meter 
breed zijn. Dan is het gang oppervlak 12*2,5*3,5= 105 m2

• 

Keuken: De keuken moet plaats kunnen bieden aan 15 personen (totale bezetting qua klanten en 
personeel). Schatting: keuken wordt 50 m2 groot. 
Gang bij keuken: zal gemiddeld zo'n 7 meter lang worden: 7*2,5= 17,5 m2

• 

W oonkamer: Geldt hetzelfde voor als de keuken: 50 m2
• 

Gang bij woonkamer: Geldt hetzelfde v~~r als de gang bij de keuken: 17,5 m2
• 

Kantoor. Er moeten minimaal twee bureaus in kunnen, een aantal opbergkasten en een extra tafe! 
met stoelen. Geschat: 25 m2

• 

Gang kantoor. Gemiddeld 5 meter lang: 5*2,5= 12,5 m2
• 

Vergaderruimte: Moet plaats bieden aan tafel met zo'n 4 stoelen. Geschat: 12 m2
• 

Gang vergaderruimte: Zie slaapkamer. 2,5*3,5=8,75 m2
• 

Wasruimte: Voor wasmanden, wasmachine, droger, droogrek, gamma stellingkast en strijkplank. 
Geschat: 12 m2

• 

Gang wasruimte: Zie slaapkamer: 3,5'~2,5=8,75 m2
• 

Opbergruimte: Voor poetsmiddelen, linnengoed, seizoensartikelen. Geschat: 6 m2
• 

Gang opbergruimte: Gemiddeld 2,5 meter lang: 2,5*2,5=6,25 m2
• 

Badkamers: Twee kleine met fontein en douche: Geschat 6 m2
• Twee grote met ligbad: Geschat 

12 m2
• Totale oppervlak 36 m2

• 

Gang badkamers: Gemiddeld 6 meter lang: 6*2,5= 15 m2
• 

WC: Vier wc's van elk 2 m2
• T otaal 8 m2

• 

~gwc's: Vier meter gang: 4*2,5=10 m2
• 

Entree: Geschat: 10 m2
• 

Totale gangoppervlak: 105+ 17,5+ 17,5+ 12,5+8,75+8,75+6,25+ 15+ 10=201,25 m2
• 

Activiteiten lijst: 
Klantenwerving 
BBB 
ADL 
Intake 
Begeleidingsplan 
Psycho-educatie 
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Financiele begeleiding 
Woonbegeleiding 
Algemene begeleiding 
Evaluatie 

Als nu de activiteiten lijst bekeken wordt, is al snel te zien dat klantenwerving, intake, 
begeleidingsplan, financiele begeleiding en evaluatie ruimte eisen van kantoor en 
vergader/bespreekruimte. BBB, ADL, psycho-educatie en algemene begeleiding eisen ruimte van 
alle "woonfaciliteiten". Woonbegeleiding vindt ten dele plaats in de bespreekruimte en in de 
woonfaeiliteiten.Gangen worden ook alle activiteiten gebruikt. Laten we nu eens per activiteit 
bekijken hoeveel ruimte er gebruikt wordt. 

Klantenwerving: Voor klantenwervingwordt het kantoor gebruikt: 25 m2
• 

BBB: Aanname: de gemiddelde doorlopende bezetting is 8 personen. Die 8 personen moeten weI 
betalen voor alle aanwezige ruimte. Een persoon gebruikt dus 118 deel van alle ruimtes die bij het 
wonen gebruikt worden: slaapkamer, we's, badkamers, keuken, woonkamer, wasruimte, 
opbergruimte, gangen en entree. Het ruimtegebruik wordt dan: 
1/8*(144+8+36+50+50+12+6+201,25+ 10)=1/8 *517,25=64,66 m2

• Een persoon gebruikt dus 
65m2

• 

ADL: ADL maakt voomamelijk gebruik van de slaapkamer, badkamer, we en de keuken. De 
aanname dat er vier klan ten zouden komen voor ADL leek in het lieht van "helpen met eten" 
heel redelijk. T och denken we dat er weinig eehte ADL klanten komen. We laten de ruimte die 
gereserveerd zou moeten zijn voor ADL daarom vooralsnog bij BBB staan, dan worden de 
kosten ten minste zeker verrekend. ) 0 m2 

• 

Intake: Hiervoorwordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 12+25=37 m2
• 

Begeleidingsplan: Hiervoorwordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 12+25=37 
m2

• 

Psycho-educatie: Hiervoor wordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 12+ 25= 37 
m2

• 

Financiele begeleiding: Hiervoor wordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 
12+25=37 m2

• 

Woon begeleiding: Hiervoorwordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 12+25=37 
m2

• 

Algemene begeleiding: Hiervoor wordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 
12+25=37 m2

• 

Evaluatie: Hiervoorwordt de vergaderruimte en het kantoor gebruikt. Dit is 12+25=37 m2
• 

De laatste 7 activiteiten nemen allemaal ruimte in van kantoor en vergaderruimte, klantenwerving 
neemt ruimte in van het kantoor. De kantoorruimte is 25 m2

• Gedeeld door de 8 activiteiten 
wordt dit 3,1 m2

• De vergaderruimte van 12 m2 wordt gedeeld door 7 activiteiten, voor elke 
activiteit wordt dit 1,7 m2

• 

Er is een kanttekening te plaatsen aan de toewijzing van alle extra begeleidingsactiviteiten aan de 
vergaderruimte en het kantoor. Er wordt nu namelijk erg veel ruimte aan BBB toegewezen. Dit 
leidt ertoe dat de "standaard"prijs van de minimale (BBB) klant relatief hoog wordt. Bijna alle 
energiekosten worden nu naar de BBB klant toegewezen en dat wordt doorberekend in het BBB 
tarief. Extra begeleiding voor de klant wordt relatief goedkoop geprijsd, aangezien aan die 
begeleiding, wat betreft energie, weinig kosten worden toegesehreven. Dus wat betreft energie 
lijkt extra begeleiding ruet duur. 
T oeh blijft deze verdeling nu staan. Ten eerste is de post "energie" relatief klein. Ten tweede: Als 
op het einde van de kostprijsberekening blijkt dat de prijzen erg vlak zijn (hoog standaard BBB 
tarief en goedkope extra begeleiding) dan kan deze verdeling hier wat betreft energie veranderd 
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worden. Het ligt er natuurlijk ook aan wat de ondememers zelf willen: een laag verblijfstarief met 
hogere tarieven voor extra begeleiding of een hoog verblijfstarief met lage tarieven voor extra 
begeleiding. Dit laatste moet gekozen worden als er veel klanten komen voor de minimale 
voorziening van BBB. 
Stel dat er 8 klanten zijn, alleen voor BBB. Er zijn ook kosten toegewezen aan de extra 
begeleiding, waar op dat moment geen gebruik. van wordt gemaakt, terwiji die kosten nog steeds 
gemaakt worden ook al maakt geen enkele klant hier gebruik. van. Kies wanneer dit type klanten 
wordt verwacht voor een hoog standaard tarief. 
Komen er veel klanten die gebruik. maken van extra diensten, dan kan men meer risico nemen en 
een laag BBB tarief nemen. Dit zal waarschijnlijk ook meer klan ten trekken, en alhoewel deze 
koers risicovoller is, kan het leiden tot een bloeiende ondememing. 

N.B. Eigenlijk zou ook in ogenschouw genomen moeten worden de hoeveelheid tijd die elke 
activiteit in de vergaderruimtelkantoor doorbrengt. De betere nauwkeurigheid van het toewijzen 
van de kosten weegt echter ruet op tegen het extra bijhouden van deze tijd en het komt de 
simpelheid van de kostprijsberekening ook ruet echt ten goede. Daarom is dit hier ruet gedaan. 

4.3.3 Doorlopende Middelen. 

Aanname: de gemiddelde doorlopende bezetting geldt voor 8 klan ten. 
Ook hier moet men weer de afweging maken tussen het standaard tarief van BBB en de extra 
begeleiding. Gebruikt de extra begeleiding ook doorlopende middelen of is het eigenlijk zo dat de 
BBB voorziening alle doorlopende middelen gebruikt? Bij het verzamelen van de kosten is onder 
de post" doorlopende middelen" het eten, schoonmaak, hokatex, kantoorartikelen en 
ontspanning genomen. Elke klant die van BBB gebruik. maakt moet eten, schoon linnengoed en 
ontspanning krijgen. Voor deze klanten moet ook schoongemaakt worden en worden er ook 
kantoorartikelen versleten. Dit laatste wordt meer versleten voor klanten die van extra activiteiten 
gebruik. maken. Ook hier wordt de afweging tussen het simpel houden of een hele nauwkeurige 
kostprijsberekening gewonnen door het eenvoudig houden. Dus doorlopende middelen worden 
over alle klanten gelijk verdeeld. De jaarlijkse kosten die voor deze post gemaakt worden is 
130000 gulden. Per klant wordt dit dus: 130000/8== 16250, per klant per dag wordt dit dus 
16250/365=44,52 

Extra notitie. Doorlopende middelen is in dit model de meest geschikte post om indirecte arbeid 
in te verwerken. Mocht men de indirecte arbeid te laag geschat vinden, dan kan men een 
percentage van "emolumenten" bij "doorlopende middelen tellen. Een algemene schatting is dat 
werknemers 15% van hun tijd ruet specifiek met een taak bezig zijn. 

4.3.4 Onderhoud 

Het onderhoud wordt net als de energie, aan de hand van de ruimteverdeling toegewezen. Zie 
Energie voor de details van de verdeling van de vierkante meters. 

4.3.5 Investeringen 

Van de investeringen maakt ook weer iedere klant gebruik.. De totale jaarlijkse kosten voor deze 
post zijn 205000. Bij een bezetting van 8 klanten wordt dit per klant dus 205000/8=25625. Per 
klant per dag wordt dit 25625/365=70,20. Dus 71 gulden per klant per dag. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten 

5.1 Inleiding 

Na het toerekenen van alle kosten naar activiteiten en het verzamelen van de resultaten is het 
eindelijk mogelijk om een kostprijs op te stellen voor de diensten die door het bedrijf geleverd 
gaan worden. 
T och is het belangrijk om na de bepaling van de kostprijs, en de klaarblijkelijke conclusie dat men 
van start gaat, te kijken naar financiele kengetallen die wat zeggen over de algemene fmanciele 
positie van de ondememing. Dan blijkt, dat claar geheel andere conclusies uit komen. Maar eerst, 
de resultaten. 

5.2 Kostprijs 

De uiteindelijke matrix ziet er als voIgt uit: 

Tabel5.1 kosten . r klant r activiteit 
Activiteit: . Kosten per dag er klant: 

3 werknemers 4 werknemers 
5,50 6,30 
160 160 
6 8 
8 9,20 
14 17 
35,50 45,20 
17 21 
39,50 51 
9,50 11,20 
9,50 11,20 
303,50 340,10 

Hier zijn dus in meegenomen die kosten die men heeft aan emolumenten, energie, doorlopende 
middelen, onderhoud en investeringen, maar niet de kosten om de aflossing van het vreemd 
kapitaal te betalen. Om dit te doen moet winst worden gemaakt. Ook moet er nog belasting 
worden betaald. 

5.3 Pay back period 

De pay back period laat zien hoeveel jaren het kost om de investering terug te verdienen. In dit 
geval duurt het, met een gemiddelde bezettingsgraag van 8 klanten, 25 jaar om de investering 
terug te verdienen. Dit is een erg lange periode. Redenen hiervoor zijn dezelfde als aangehaald bij 
de NCW; namelijk dat het bedrijf klein begint, met relatief weinig klanten die en de kosten van de 
bedrijfsvoering en de winst voor de investering moeten opleveren. De winst wordt hier in dit 
model gebruikt om de hele investering nog een extra keer te betalen. 
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5.4 De toekomst 

--------------------------------------------------

A1s het bedrijf start als een maatschap, is het een ondememing zonder rechtspersoon. Het is dan 
ruet verplicht om een jaarrekening op te stellen. T och kan een jaarrekening inzicht verschaffen 
over de financiele gezondheid van de ondememing. Het is dus aan te raden, toch een jaarrekening 
door de boekhouder op te laten stellen. 

Er zijn een aantal belangrijke kengetallen die samen een compact meetsysteem van de 
ondememing vormen. Ze kunnen de volgende toestanden meten: 
Liquiditeit: de mate waarin de ondememing in staat is op korte termijn op tijd haar kortlopende 
schulden te voldoen. 
Solvabiliteit: de mate waarin de ondememing, in geval van liquidatie, in staat is volledig alle 
schulden terug te betalen. 
Activiteit: de mate waarin de ondememing in staat is haar bezittingen doelgericht en doelmatig 
aan te wenden. 
Rentabiliteit: de mate van winstgevendheid van het in de ondememing gebruikte vermogen. 

Variabelen voor het berekenen van de kengetallen zijn te vinden in de jaarrekening. Voordat er 
met formules gestrooid gaat worden nog een waarschuwing: als men gegevens met andere 
ondememingen gaat vergelijken moet men erop bedacht zijn dat zij misschien andere 
waarderingsgrondslagen voor de activa gebruiken: andere ondememingen kunnen andere 
boekhoudkundige afspraken hanteren. Ook kan het moment van berekening van grote invloed 
zijn op de waarde van de kengetallen. Voor verschillende branches zijn over kengetallen normen 
:astgesteld, maar het is mij ruet duidelijk of er een branche organisatie voor de gezondheidszorg 
IS. 

Liquiditeit: 
Quick ratio. Dit geeft aan of de vlottende activa binnen een jaar kunnen worden verzilverd om 
het kort vreemd vermogen af te kunnen lossen. 
Quick ratio - (vlottende activa - debiteuren)! kort vreemd vermogen 
Het is belangrijk deze waarde ten minste 1 te laten zijn. Als men echter denkt dat sommige 
debiteuren dubieus zouden kunnen zijn, is een quick ratio van 1;..l veiliger. 
Netto werkkapitaal - vlottende activa - kort vreemd vermogen: het verschil tussen kort vreemd 
vermogen en de vlottende activa. Het netto werkkapitaal is een belangrijke factor in het verkrijgen 
van krediet van een bank. Het netto werkkapitaal kan ook berekend worden door het eigen 
vermogen en het lang vreemd vermogen te sommeren en de vaste activa af te trekken. 

Solvabiliteit: 
Er zijn twee mogelijkheden om de solvabiliteit weer te geven: alS verhoudingen tussen 
verschillende vermogenscomponenten: men krijgt zo inzicht in de vermogensstructuur van de 
ondememing, of verhoudingen tussen de componenten uit de winst en verliesrekening: men krijgt 
zo inzicht of de ondememing in staat is extra financiele verplichtingen aan te gaan. 
Solvabiliteitsratio 1 - eigen vermogen ! totale activa. Als minimum wordt vaak 0,25 tot 0,5 
gehanteerd. Dit betekent dat 25 tot 50% van het vermogen eigen vermogen is. 
Solvabiliteitsratio 2 = totale activa ! vreemd vermogen. Hoe hoger, hoe minder vreemd 
vermogen, hoe beter. 
Debt ratio = vreemd vermogen ! totale activa. Hoe kleiner, hoe minder schuld. 
Interestdekkingsgetal = winst voor interest en belasting! betaalde interest. (Interest is rente).Dit 
geeft aan in welke mate de ondememing haar schuldbetalingen kan doen uit haar winst. Als norm 
geldt een getal tussen de 3 en de 5. 
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Cash flow ratio: T ermijn waarop lang vreemd vennogen door zelffinanciering kan worden 
afgelost worck benaderd door: Qang vreemd vennogenl cash flow)* 1 jaar. De cash flow is van 
belang omdat dit de netto winst plus de afschrijvingen is. Het is de totale geldstoom die men kan 
gebruiken, omdat afschrijvingen weI kosten zijn maar geen uitgaven. 
Schuldenlastdekkingsgetal == cash flow/(interest + aflossingen). Dit getal meet ten minste 1 zijn, 
en geeft aan in hoeverre men de rente en aflossing van het vreemd vennogen kan betalen uit de 
cash flow. 

Activiteit: 
Omloopsnelheid totaal vennogen .. orozet 1 totaal vennogen. Dit geeft aan hoe vaak elke 
ge"investeerde gulden uit wordt gegeven. 
Omloopsnelheid vaste activa == orozetl vaste activa. Dit geeft aan in hoeverre de vaste activa 
orozet genereert. 
Omlooptijd debiteuren == (debiteurenl orozet op rekening)*365 dagen. Dit geeft de gemiddelde 
tijd aan die verstrijkt tussen het ontstaan van vorderingen en het innen hiervan. 
Omlooptijd crediteuren .. (crediteuren/inkopen op rekening)*365 dagen.Probeer de omlooptijd 
van de crediteuren gelijk of langer te houden dan die van de debiteuren! 

Rentabiliteit: 
Rentabiliteit totaal vennogen .. (winst voor interest en belastingltotaal vennogen)*100%. Dit 
geeft de winstgevendheid van het totaal ge"investeerd vennogen van de ondememing weer, voor 
interest en belasting. 
Rentabiliteit eigen vennogen = (netto winstl eigen vennogen)*100. Dit geeft de winstgevendheid 
van het ge"investeerd vennogen na interest en belasting. 
Winstmarge = (netto winst/omzet)*100%. Dit kan bijvoorbeeld 8% zijn. 

Ook al is het niet waarschijnlijk dat de ondememers zelf deze kengetallen uit gaan rekenen, toch is 
het belangrijk te weten dat ze bestaan en wat ze precies betekenen voor de ondememing. De 
boekhouder kan gevraagd worden om de betreffende berekeningen uit te voeren. 

5.5 Conclusie 

AI met al zijn er heel diverse "uitkomsten" berekend. Laten we de zaken nog een maal grof 
bekijken. Er is een totale investering van rond de drie miljoen nodig. lk weet niet in hoeveel jaar 
dit aan de bank meet worden terog betaald, maar stel dat het lijkt op de financiering van een 
(groot) huis, met een looptijd van dertig jaar. Dan zau ieder jaar een ton moeten worden afbetaald 
aan vreemd vennogen. Dus naast de gemiddelde kosten van F. 300,- die een klant moet betalen 
tijdens het verblijf, moet er met een bezetting van acht personen ieder jaar een ton worden 
opgebracht. Acht * 365 dagen == 2.920 dagen en F. 100.000/2.920 = F. 34.25. Dit lijkt redelijk, 
ook al geeft de pay back period een heel negatief beeld van de situatie. Bedenkt men dan ook nog 
eens dat in de kostprijs al een afbetaling van de hypotheek voor het pand is berekend, valt het nog 
meermee. 
Het enige echte gevaar dat naar boven komt is de afhankelijkheid van inkomsten van zo weinig 
klanten. AIs er een periode weinig klanten komen, wordt het bedrijf snel verliesgevend. 
Het is mijns inziens dan ook van belang de bedrijfsactiviteiten op middellange termijn (ongeveer 
vijf jaren) uit te breiden om de ondememing stabiel te laten worden. Men kan uitbreiden in het 
aantal bedden, of men kan andere activiteiten ontplooien. Het eerste is de meest gemakkelijke 
stap. 
Dit verslag kan mijn inziens het beste op de volgende mamer gebruikt worden: Neem grof de 
hoofdpunten uit het excelsheet en laat hier een financieringsdeskundige naar kijken. Laat deze 
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persoon ni~t de berekeningen van de pay back periode zien, maar vertel weI wat jullie denken dat 
de operationele geldstromen zijn in de komende jaren. Dan ben ik benieuwd met wat voor advies 
eruitkomt. 
Tenslotte is het Iaatste advies: denk als een ondememer, niet als een boekhouder. Succes! 
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Nawoord 

Na een veellangere tijd dan dat ik zelf gedacht had, is het onderzoek eindelijk afgerond. Ik heb 
een poging gedaan een kostprijs te bepalen voor de diensten van een startende ondememing. Dit 
heb ik in een Excel spreadsheet gedaan. De gegevens heb ik zo ingevoerd, dat de kostprijs van 
onderdelen (zoals prijs linnengoed) allemaal veranderd kan worden en dat dan de uiteindelijke 
kostprijs ook mee verandert. Van tevoren dacht ik, als ik dat kan ben ik geweldigl Naderhand 
bleek het eigenlijk best weI simpel te zijn. Het aloude "groot probleem in kleine stukjes hakken en 
dan oplossen» heeft weer goed gewerkt. 

Ik hoop dat mijn opdrachtgevers ook echt iets aan mijn uitwerking hebben. Ik vind het erg 
jammer dat ik zo lang over de opdracht heb gedaan. Dat lag voomamelijk aan mezelf: eerst wilde 
ik te veel doen en alles veel te gedetailleerd uitwerken en toen het nieuwe schooljaar weer begon 
heb ik toch lichtelijk te veel hooi op mijn york genomen. Gelukkig heb ik mezelf half december 
weer gevonden en dit afgemaakt. Ik wil de opdrachtgevers heel hartelijk bedanken voor hun 
eindeloos geduld dat ze hebben gehad en ik wens hun veel succes toe in hun verdere leven. 
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Literatuur en Bronnen 

Voor de kosten: 
Hypotheek: Straaten accountants, Horst 
Verzekeringen: accountant van de ondememers 
Vaste inrichting: Gamma, Karwei, Macro, K wantum, Praxis 
Meubelen: Ikea, meubelwinkel "van Belle", Trendhopper 
Fietsenstalling: bouwbedrijf Jan Kuipers, Nunspeet 
Huishoudelijke artikelen: Blokker, Xenos, Kruidvat, Kijkshop 
Beddengoed: bedspeciaalzaak Middelburg 
Elektrische apparatuur: Expert, Miele 
Witgoed: Miele Nederland 
Bruingoed: It's, Expert 
T elefoon: Primafoon 
Kantoor: Hema, Bruna 

Vergunningen: 
Ministerie van WVC (f elefonische inlichtingendienst) 
Gemeente Eindhoven. Diverse afdelingen. 
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Boeken: " 

Titel: Activity Based Costing for small and mid-sized companies 
Auteur: Douglas T. Hicks 
Uitgever: John Wiley & Sons 
ISBN: 0-471-57287-x 

Tite!: Excel voor Dummies 
Auteur: G. Harvey 
Uitgever: Addison Wesley 
ISBN: 90 430 0074 4 

Titel: Financieel Management 
Auteurs: Th. A. van Beek, F.P.D. van Bel 
Uitgever: Stenfert Kroese 
ISBN: 9020717162 

Titel: Accounting for Decision making and Control 
Auteur: J. L. Zimmerman 
Uitgever: IrwinlMcGraw-Hill 
ISBN: 0-256-18574-3 

Dictaat "Economische Besturing" 
Auteur: Drs. G.L.H. van Herel 
Uitgever: TUE, faculteit technologie management 

Tite!: Cost accounting in the service industry" 
Auteur: O.B. Martinson 
Uitgever: Institute of Management Accountants 
ISBN: 0-86641-288-X 
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Appendix A 

Begrippenlijst 

-------------------------------------------------

• Cash flow: nettowinst+afschrijvingen over duurzame productiemiddelen over de 
betreffende periode 

• Rentevoet: rente vreemd vennogen+ rente ondememingsrisico 
• Operationele geldstroom: geldstroom die rechtstreeks voortvloeit uit het operationele 

proces: d.w.z. inkomsten uit de verkoop van diensten, uitgaven met betrekking tot inkoop van 
goederen/betalen salarissen en in en verkopen van duurzame productiemiddelen (bv. 
Meubelen, pand) 

• Financiele geldstromen: geldstromen die niet rechtstreeks voortvloeien uit het operationele 
proces: de geldstromen tussen de ondememing en de financiele markt. (bv. Geld dat van de 
bank geleend is) 

• Liquiditeit: de mate waarin de ondememing in staat is op korte termijn op tijd haar 
kortlopende schulden te voldoen. 

• Solvabiliteit: de mate waarin de ondememing, in geval van liquidatie, in staat is volledig alle 
schulden terug te betalen. 

• Activiteit: de mate waarin de ondememing in staat is haar bezittingen doelgericht en 
doelmatig aan te wenden. 

• Rentabiliteit: de mate van winstgevendheid van het in de ondememing gebruikte vermogen. 
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Appendix B 

In deze appendix staat algemene informatie over belastingen. Met ingang van het jaar 2001 is er 
een nieuw beIastingstelseI in werking getreden. Hier staat alleen algemene punten in die nuttig zijn 
om in het achterhoofd te houden en waarvan ik verwacht dat ze ook in het nieuwe stelsel gelden, 
mits in een andere vorm of met andere voorwaarden. 

Voor goed belastingkundig advies, adviseer ik een belastingadviseur van de belasting zeIf, of van 
een accountants kantoor. Het is namelijk zeer taaie, onlogische stof en zel£ weet men nooit of 
men weI aan alle regeltjes en mogelijkheden gedacht heeft. Verder is het uw recht om zo min 
mogelijk belasting te betalen als maar ~egaal) mogelijk is. 

Administratie 
De administratie bestaat uit alle gegevens over de ondememing die op papier of in elektronische 
vorm vastgelegd zijn. Voorbeelden zijn: 
• kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen; 
• financiele aantekeningen, zoals inkoop- en verkoopboek; 
• tussentijds gemaakte controleberekeningen; 
• ontvangen facturen en kopieen van verzonden facturen; 
• bank- en giroafschriften; 
• contracten, overeenkomsten en andere afspraken; 
• agenda's en afsprakenboeken; 
• correspondentie; 
• software en databestanden. 

V roeger was het zo dat sommige aftrekposten afhankelijk waren van het aantal uren dat aan de 
ondememing besteed was. Dit gold voor de zelfstandigenaftrek, de starteraftrek en de 
meewerkaftrek. Het is sowieso nuttig om het aantal uren bij te houden, dit gebeurt in de meeste 
ondememingen. 
Vit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel B1W er aan de belastingdienst moet betalen. 
Praktisch betekent dit dat de volgende zaken per tijdvak bijgehouden moeten worden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek en kas-, bank- en giroboek: 
• facturen die zelf uitgeschreven worden, 
• facturen die betaald moeten worden; 
• uitgaven; 
• ontvangstenj 
• prive-gebruik van goederen en diensten. 

Als leveranciers meestal contant betaald worden bij aflevering of kort daarna, kon volstaan 
worden met het opnemen van de gegevens van de inkoopfacturen in het kasboek. 
Van een factuur moeten de volgende gegevens bijgehouden worden: De ontvangen en 
uitgeschreven facturen moeten doorlopend en opeenvolgend genummerd worden. Van de 
facturen moet in een overzicht de volgende gegevens bijgehouden worden: 
• datum en nummerj 
• naam en adres van de leverancier of van de afnemer (hij handel met andere Ianden van de 

Europese Vnie ook het B1W-identificatienummer); 
• omschrijving van het geleverde goed of van de verrichte dienst; 
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• prijzenexclusief B1W, uitgesplitst naar B1W ~tariefj 
• de B1W-bedragen, uitgesplitst naar B1W-tarief. 

Kosten 
Voor de belastingdienst geld de paradox: hoe meer kosten, hoe meer winst. Kosten verminderen 
de winst, en dus ook de belasting die daarover betaald wordt. 
Er zijn kosten die niet aftrekbaar zijn, kosten die aftrekbaar zijn in een jaar en kosten die 
aftrekbaar zijn over meerdere jaren. Hier moet in de administratie onderscheid in gemaakt 
worden. 

Kosten die in een jaar aftrekbaar zijn tegenover kosten die over meerdere jaren gespreid 
aftrekbaar zijn 
Sommige kosten kunnen niet rechtstreeks in het jaar dat zij worden gemaakt van de winst worden 
afgetrokken maar moeten worden toegerekend aan meerdere jaren. Dit heet: activeren van 
kostenposten. Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen kosten die in een keer als geheel 
afgetrokken moeten worden in het jaar waarop ze betrekking hebben en kosten waarvan de aftrek 
gespreid moet worden over een aantal jaren. Dit zijn de investeringen en vooruitbetaalde kosten. 

Voorbeelden van kosten die in een jaar moeten worden afgetrokken: 
• lonen en andere personeelskosten; 
• kosten van huur, verlichting, verwarming en dergelijke; 
• kosten van bijvoorbeeld grondstoffen, goederen en diensten die u inkoopt voor het maken 

van omzet door de ondememing in dat jaar; 
• kosten die te maken hebben met het onderhoud van bedrijfsmiddelen; 
• kosten van zaken met een geringe waarde. Vuistregel: zaken met een kostprijs van onder de 

duizend gulden. 

Kosten die gespreid over een aantal jaren moeten worden afgetrokken. 
Er zijn twee redenen waarom sommige kosten niet in een keer mogen worden afgetrokken. In de 
eerste plaats kunnen de kosten te maken hebben met de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Dit zijn 
investeringen. Deze kosten kunnen pas afgetrokken worden naarmate de investeringen in waarde 
verminderen: het zogenoemde afschrijven. In de tweede plaats mogen vooruitbetaalde kosten, dat 
wil zeggen de kosten die betrekking hebben op meerdere jaren, pas afgetrokken worden in de 
jaren waarin de ondememing nut heeft van die kosten. 

De aanschafk.osten van goederen die een aantal jaren in de ondememing gebruikt worden, moeten 
gespreid over die jaren van de opbrengsten van uw ondememing afgetrokken worden. Zaken 
waarop men afschrijft, zijn bijvoorbeeld de meeste bedrijfsmiddelen: 
• gebouwen, machines, auto's, inventaris en andere duurzame zaken die u v~~r de 

bedrijfsuitoefening gebruikt (de zogenoemde materiele bedrijfsmiddelen); 
• vergunningen en andere niet tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming (de 

zogenoemde immateriele bedrijfsmiddelen). 

Behalve investeringen zijn er ook kosten die op meer jaren betrekking hebben. Als voor de 
onderneming in een bepaald jaar zulke kosten gemaakt worden, verdeelt men deze over de jaren 
waarin men verwacht nut van deze kosten te hebben. Voorbeelden van deze kosten zijn: 
• vooruitbetaalde kosten zoals huur, verzekeringspremie, rente; 
• een reclamecampagne voor drie jaar die in een keer heeft betaald is. 
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Kosten gemaakt in de aanloopfase: 
Aftrekbaar zijn aUe kosten die u in het kader van een ondememing uit zakelijk oogpunt heeft 
gemaakt. Daaronder vaUen ook kosten gemaakt met de duidelijke bedoeling een ondememing tot 
stand te brengen. Dit zijn dus kosten die gemaakt zijn voordat de ondememing van start ging, 
zoals marktverkenning en ingewonnen adviezen. 

Administratie van kosten 
De kosten die de ondememer maakt, moeten verantwoordt worden in de administratie. Alleen 
dan worden ze als aftrekpost geaccepteerd. De meeste gemengde kosten zijn beperkt aftrekbaar. 
Soms is maar 90% aftrekbaar, soms helemaal niets. Vanwege de aftrekbeperkingen is het aan te 
bevelen de zakelijke kosten in uw administratie te splitsen in: 
• kosten die v~~r 100% aftrekbaar zijn; 
• kosten die voor 90% aftrekbaar zijn; en 
• kosten die niet aftrekbaar zijn. 

Kosten voor scholing als zakelijke kosten aftrekken: 
Als er kosten maakt worden voor scholing van personen die in de ondememing werkzaam zijn, 
dan zijn dit zakelijke kosten. Het gaat ruer om kosten voor vakcursussen, bedrijfsopleidingen en 
opleidingen en studies voor een beroep. Men kan dan in aanmerking komen voor scholingsaftrek. 
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Appendix C 

-------------------------------------------------

In deze appendix staan de kosten stromen diagrammen van de ondememing weergegeven. Deze 
diagrammen worden gemaakt als men, voor het opzetten van de finna, nadenkt waar men kosten 
iiherhaupt wil alloceren. Dit zijn dus strategische heslissingen die men maakt voordat men ABC 
costing toe gaat passen. 
De items die hoven de streep genoemd zijn, zijn de kostengroepen, te weten Salarissen, Energie, 
Doorlopende middelen, Onderhoud en Investeringen. Onder de streep staan de activiteiten 
genoemd waarheen men kosten kan alloceren, te weten Werving, BBB, ADL, Intake, 
Begeleidingsplan, Psycho-educatie en Evaluatie. Helemaal onderaan staan "Klant". Sommige 
kosten worden hier direct naar gealloceerd (bijvoorbeeld Doorlopende middelen). Andere kosten 
worden eerst naar activiteiten gealloceerd. Uiteindelijk worden alle kosten naar de klant 
gealloceerd. Per kostengroep is een nieuwe diagram gemaakt. Dit alleen om de diagrammen 
overzichtelijk te houden. 
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I Salarissen I 

I Energie I 
I Doorlopende middelen 

IOnderboud I 

I Invcrsteringen I 

I Werving I 
I BBB I 
IADL I 
I Intake I 

I Begeleidingsplan I 

I Psycho-educatie I 
I Begeleiding I 

I Evaluatie I 
I Klant J 

I Salarissen I 
I Energie I 
I Doorlopende middelen I 
IOnderboud 

I Investeringen I 
I Werving I 
I BBB I" 
I ADL 1 

I Intake I 

I Begeleidingsplan I 
I Psycho-educatie J 
I Begeleiding I 
I Evaluatie I 

I Klant 1 
I 
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