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KESTEREN B.V.
Bij de beantwoording van de vragen 7 tot en met 11 moet je soms gebruikmaken van
informatiebron 3 in de bijlage.
Kesteren B.V. is een fabriek die verpakkingsfolie produceert. Het bedrijf maakt
twee soorten folie: Alfa en Bèta. Alfa en Bèta worden geproduceerd en verkocht
per rol. Er zit een duidelijk kwaliteitsverschil tussen de twee folies.
Kesteren B.V. heeft twee directeuren: Judith Arninkhof en Babette Boers.
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Gebruik informatiebron 3.
Babette en Judith bespreken de gang van zaken in hun bedrijf. Babette maakt zich zorgen
over de arbeidsproductiviteit bij de productie van Alfa.
“De arbeidsproductiviteit is bij de productie van Bèta hoger dan bij Alfa”, zegt Babette.
“Hoe groot is de arbeidsproductiviteit bij de productie van Alfa eigenlijk?”
A 3 rollen
B 4 rollen
C 1.500 rollen
D 3.533 rollen
E 4.500 rollen
Judith en Babette vragen zich af wat de oorzaak van het verschil in arbeidsproductiviteit
bij de productie van Alfa en Bèta kan zijn.
Æ Noem een oorzaak waardoor de arbeidsproductiviteit bij het ene product hoger is dan
bij het andere.
Gebruik informatiebron 3.
Er is veel concurrentie op de markt voor verpakkingsfolie. Daarom overwegen Judith en
Babette Kesteren B.V. te specialiseren in één soort verpakkingsfolie.
Judith denkt dat het verstandig is te kiezen voor de folie met de laagste verkoopprijs.
Æ Welke folie heeft de laagste verkoopprijs (exclusief BTW) per rol? Laat de
berekeningen zien.
Gebruik informatiebron 3.
Babette is van mening dat Kesteren B.V. zich moet toeleggen op het product met de
hoogste nettowinst. Voor Bèta bedraagt de nettowinst € 249.000.
Æ Hoe hoog is de nettowinst van Alfa? Laat de berekening zien.
Judith en Babette vinden dat er een keus gemaakt moet worden. Voor Babette is het heel
simpel: het product dat de meeste winst oplevert. Judith blijft bij haar mening:
“Het product met de laagste verkoopprijs zou voor de toekomst wel eens de beste keuze
kunnen zijn.”
Æ Geef een argument voor de keuze van Judith.
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KESTEREN B.V.
Informatiebron 3
Gegevens Alfa en Bèta over het jaar 2004

aantal machines
aantal werknemers
kosten grondstoffen etc.
loonkosten
overige kosten
afzet en productie
omzet

Alfa
2
6
€ 21.500
€ 200.000
€ 23.800
9.000 rollen
€ 378.300

Bèta
3
12
€ 48.600
€ 480.000
€ 42.400
43.000 rollen
€ 820.000

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
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