
1

VPS Personeel, Organisatie & 
Communicatie

Editie 20202021
Dick in ‘t Veld 

1

Van strategie naar afdelingsbudget

• Strategie (lange termijn) wordt vertaald in jaarplan 

(begroting)

• Begroting: overzicht van doelstellingen die 

onderneming komend jaar wil bereiken

• Geeft overzicht van de verwachte kosten en 

opbrengsten van onderneming en elke afdeling
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Wat is een budget?

• Overzicht van de geplande activiteiten en de 

verwachte kosten en opbrengsten hiervan, 

gedurende een bepaalde toekomstige periode

• Heeft taakstellend karakter
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Functies budget

• Huishoudplan

• Taakstelling

• Coördinatiemiddel

• Communicatiemiddel

• Evaluatiemiddel

• Beheersingsinstrument
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Economic performance vs. management 
performance (1)

• Economic performance: welk economisch resultaat 

heeft manager behaald in afgelopen periode? 

(marktaandeel, winst)

• Management performance: in welke mate heeft 

handelen van manager bijgedragen aan economisch 

resultaat? 

Te meten met prestatie-indicatoren
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Economic performance vs. management 
performance (2)

• Economic performance → efficiency: verhouding 

tussen opgeofferde productiemiddelen en opbrengsten

• Management performance → effectiviteit: in hoeverre 

is bepaalde doelstelling daadwerkelijk bereikt?

• Hoe meten? → Met behulp van managementinformatie
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Budgetteringsmethoden

• Incrementeel budgetteren

• Zero based budgetting

• Overhead value analysis

• Activity based budgetting

• Kaizenbudgetting
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Vormen van kostenbudgetten (1)

• Vaste kosten: zijn niet afhankelijk van bedrijfsdrukte

 Voorbeelden: huur bedrijfshal, salarissen 

werknemers in vaste dienst

• Variabele kosten: omvang ervan is afhankelijk van 

bedrijfsdrukte 

 Voorbeeld: grondstofkosten
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Vormen van kostenbudgetten (2)

• Soorten variabele kosten:

• Proportioneel variabele kosten

• Progressief variabele kosten

• Degressief variabele kosten
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Vormen van kostenbudgetten (3)

• Vast budget: vast bedrag aan toegestane 

afdelingskosten

• Variabel budget: vast bedrag per prestatie

• Gemengd budget: combinatie van vast en variabel budget

• Flexibel budget: bij progressieve of degressieve 

variabele kosten
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Budgettarief en calculatietarief

• Budgettarief (dekkingstarief): kosten die volgens budget zijn 

toegestaan per activiteit/product 

 bij doorbereken van constante kosten wordt gekeken naar 

werkelijke bezetting

• Calculatietarief: tarief dat wordt gebruikt bij kostprijscalculatie

 voor constante kosten per eenheid wordt uitgegaan van 

normale bezetting

11


