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Dit boek herschrijft/verbetert grote stukken Bedrijfseconomie

De tekst op de achterzijde van dit boek:

Dit boek verlegt de grenzen van het weten
en herschrijft/verbetert grote stukken van
de bedrijfseconomie.
Voor beginners én professionals. Voorkennis is niet vereist. Geschikt voor studerenden
Financieel Management (Economie, Accountancy en Bedrijfskunde), financiële en algemene
managers, voor ondernemers en voor beleggers. Voor iedereen wie met geld te maken heeft.
Het centrale thema in de bedrijfseconomie is GELD en geld kan en moet worden geteld. In dit
stuk wetenschap stranden de meest plausibele beweringen wanneer ten slotte de tellingen niet
kloppen. Bestaande leerboeken ogen qua tekst prima, maar de berekeningen laten vaak te
wensen over. In een bedrijf gaat het al gauw om veel geld, meestal van anderen en daar moet
men zorgvuldig mee om weten te gaan i.e. een goede manager is ook een goede rentmeester
en neemt uiteraard letterlijk alles voor zijn/haar rekening.
De Bedrijfseconomie, ook wel 'Bedrijfshuishoudkunde' genoemd, is een onderdeel van de
Economische Wetenschappen en het betreft de verdeling van schaarse goederen en diensten.
Kiezen, dit óf dat, daar draait het om; in een wereld van 'vraag' en 'aanbod'.
Oprichting van een bedrijf en behandeling van de financiële keuzeproblemen in
ondernemingen. Dit boek verlegt inderdaad de grenzen van het weten en herschrijft grote
stukken van de bedrijfseconomie. Het begint met exact renterekenen, en het eindigt met
winstmeting, loepzuiver en supersnel.

Basis voor Beter Beleid
Dit boek THEORIE is nummer 1 uit een drieluik:
Bedrijfseconomie VI_Period Profit Measurement quickly and easily
THEORIE
Bedrijfseconomie VI_Period Profit Measurement quickly and easily
OEFENINGEN, PROBLEMEN, VRAGEN
Bedrijfseconomie VI_Period Profit Measurement quickly and easily
UITWERKINGEN, ANTWOORDEN

Hieronder volgt Woord vooraf

Woord vooraf
centrale thema in de bedrijfseconomie is GELD en geld kan en moet worden
geteld. In dit deel van de economische wetenschappen1 stranden de meest
plausibele beweringen wanneer ten slotte de tellingen niet kloppen. Bestaande
leerboeken ogen qua tekst prima, maar de berekeningen laten vaak te wensen over. Dit boek is
toegespitst op het verder ontwikkelen van rekenvaardigheid. Velen zijn enigermate ongecijferd,
hebben moeite met rekenen. Welnu, dat is te leren. Het is vaak een kwestie van niet meer dan
nauwgezet tellen. Maar dat moet wel heel precies gebeuren. Het gaat al gauw om veel geld,
meestal van anderen en daar moet men zorgvuldig mee om weten te gaan. Bedrijfseconomen
horen midden in de wereld te staan en hebben dus overal mee te maken. De bedrijfseconomie
kent talloos veel raakvlakken met andere wetenschappen, niet alleen met de sociologie, de
psychologie en de organisatiekunde, maar onder meer ook met de meetkunde, de wiskundige
analyse, de waarschijnlijkheidsrekening, de statistiek en de speltheorie. Het gaat om
keuzeproblemen. Bijvoorbeeld kopen of leasen, deze of die andere lening, een machine wel of
niet inruilen? Waar kan de bedrijfseconomie helpen? En hoe?
Niet door het doen van uitsluitend kwalitatieve uitspraken. Evenmin door voorbarige
conclusies te trekken uit zogenaamde berekeningen op de rand van een krant. Drijfzand.
Levensgevaarlijk. Begrotingen, becijferingen van voorstanders en tegenbegrotingen,
tegenbecijferingen van tegenstanders. Waar geen bewijs is, is letterlijk geen wetenschap.
Dan staat de bedrijfseconomie in feite met lege handen. Pas bewezen berekeningen brengen de
bedrijfseconomische zienswijze tot gelding. Kwantitatief onderbouwde uitspraken over de
voorliggende keuzeproblemen: conclusies uit onweerlegbare berekeningen. Het is verkeerd de
bedrijfseconomische aspecten te stellen tegenover de rekentechnische aspecten. Alsof het een
van het ander gescheiden zou kunnen worden en het laatste overgelaten aan tweederangs
assistenten terwijl de eerste lijn zich uitspreekt. Waarover dan wel? Wie niet precies rekent en
voor de zekerheid (sic) globaal een paar procenten erbij opzet, maakt alles grijs en dekt de
problemen toe in plaats van iets op te lossen. Wat we zuiver kunnen berekenen zijn de witte
vlekken en zwart is de rest waarover de bedrijfseconomie (nog) niets zinnigs kan zeggen.
Dat is geen schande. Wel is het een schande onopgeloste problemen toe te dekken, niet verder te
onderzoeken. Het cultiveren van de diverse scholen in de (bedrijfs-) economie is de wetenschap
onwaardig.
Om de werkelijkheid te begrijpen moet tot in het kleinste detail worden doorgedrongen en
tegelijkertijd moet een te fragmentarische behandeling vermeden worden. Niet scheiden wat
bijeen hoort noch bijeen laten wat gescheiden moet worden. Productie en verkoop bijvoorbeeld
worden vaak separaat beschouwd, terwijl over en weer wel degelijk sprake is van beïnvloeding.
Bij iets wat beide bedrijfssectoren raakt, kunnen productie en verkoop niet worden gescheiden en
tevens kunnen productie en verkoop afzonderlijk niet goed worden begrepen zonder de
wederzijdse effecten over te slaan.

Het

1

Zo georganiseerd tegenwoordig. Maar er was al lang bedrijfseconomie voordat de sociale
wetenschap economie het licht zag. De balans en de verlies- en winstrekening zijn eeuwenoud.
De staat van herkomst en besteding der middelen volgens de directe methode bestaat sinds de vroegste
tijden. Iedereen die een huishoudboekje beheert, kan erover meepraten. Elke binnenkomende en
uitgaande cent, elke dime en elke euro moet verantwoord worden. Waar geld geteld moet worden,
is de bedrijfseconomie een exact vak.

Het teken € wordt gebruikt, ook in citaten. Over het algemeen verschijnen er geldbedragen in de
financiële berekeningen. Soms worden alleen cijfers weergegeven als duidelijk is dat het om geld
gaat; te lezen als e.g. zoveel euro.
Voor op- en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen. Uw suggesties zijn echt welkom en bedankt
voor uw advies.2
Jan Jacobs

Er staat in dit boek keiharde kritiek op out-of-date studieboeken Bedrijfseconomie.

The Profit Formula® i.e. The Way to Easy Profit Measurement (loepzuiver en
supersnel) is 1 van 8 'Wetenschappelijke Perfecties' die volledig uitgelegd zijn in
'Bedrijfseconomie VI Grensverleggend'. Scholen / Universiteiten die dit boek
negeren, ze trainen studenten totaal verkeerd in Bedrijfseconomie.
Een zelfstudieboek, nauwelijks is nog een leraar nodig. Ook veel managers in bedrijven gaan
hiermee hun eigen prestaties goed verbeteren.
Rechtstreeks te bestellen via deze link
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/bedrijfseconomie-vigrensverleggend/?attribute_pa_boek-type=hardcover
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Uw inbreng is zeer welkom, zal nauwgezet worden bestudeerd en waar mogelijk ter verbetering van
een heruitgave worden verwerkt.
jan.f.jacobs@kpnmail.nl

