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1) Bespreek (bondig) de  ken merken  van  de  belangrijks te  
m a nage ment theorieën  die de  vorige eeuw zijn  ont s taan. Welke zijn  
volgens  u  vandaag nog he t  m ees t  relevant? 

2) Henri Fayol wor d t  beschouwd  als  een  van de  gron dleggers  van de  
klassieke organisatietheorie. Welke rich tlijnen  gaf Fayol m ee aan  
m a nagers? Welke vind t  u  vandaag meer / min der / nie t  relevant  en  
waaro m? 

3) Bespreek (bondig) de  ideeën  en  inzichten  die binnen  de  
gedragswetenscha p pelijke school werden  naar  voor  geschoven op  he t  
vlak van het  m a nage ment  van  organisa ties. Welke van de  au teurs  die 
een  bijdrage leverde  to t  de ze  school vindt  u  vandaag nog s teeds  
relevant  (en waaro m)?

4) Bespreek de  bouws tenen  nu t tig en  no dig bij he t  on twerpen  van een  
organisa ties t r uctuur. Bespreek kor t  de  belangrijks te  aandach ts pu n ten  
dienaangaande. 

5) Bespreek de  s t ra tegisch m o dellen en  inzichten  van Michaël Porter  
en  de  Boston  Consulting Group. Voor welke m a nagementvraags tukken  
bieden  de ze  kaders  een  houvas t? 

6) Welke aan dachs t p u n ten  inzake organisa tie - on twer p  werden  
aangereikt  door  Woodward  en  Burns  & Stalker? Bespreek (kort) de  kern  
van  h u n  ideeën. 

7) Bespreek de  belangrijks te  aandach ts pu n ten  m.b.t. he t  m o tiveren  van  
me dewerkers. Ziet  u  een  relatie me t  s tijl van  leiding geven en  zo  ja, 
welke? 

8) Wat vers taa t  me n  on der  he t  4c m o del? 

9) Wat vers taa t  me n  on der  de  4p’s? (Variant: pa s  de ze  concreet  toe op  
een  nieuw te  lanceren  p roduct / diens t)

10) Verschillende  au teurs  bena dr ukken  he t  belang van ‘empower ment’ 
voor het  m o tiveren  van  m e dewerkers. Wat wor d t  onder  de ze  ter m  
vers taan? Welke redenen  zie t  u  o m  hier als m a nage ment  gevolg aan  te  
geven? Wat zijn  de  implica ties op  he t  niveau  van  leiding geven (stijl)? 



Oefening 1:

Een  onder ne mer  overweegt  te  investeren  in  een  m achine.  De 
aankoop prijs  van  de  m achine  bedraagt  400  000  Euro.  De  m achine  
word t  lineair  afgeschreven over een  periode  van 5  jaar, me t  res twaarde  
van  0  Euro. 

Verder  schat  hij  de  o m ze t  (gerealiseer d  m et  de  m achine)  tegen  he t  
einde  van  jaar  1  en  2  telkens  op  1  250  000  Euro.  De  daaropvolgende  
jaren  voor ziet  hij  telkens  een  o m zetgroei  van  30% per  jaar.  Dit  word t  
m ogelijk  door da t  vanaf  jaar  3  de  on derne mer  een  repu ta tie  heef t  
opgebouwd  in  de  m arkt  (dankzij  de  investering  in  de  m achine) 
waardoor  hij voort duren d  nieuwe klanten  aant rekt.

De  “nor male”  werkingskos ten  (exclusief  afschrijvingen)  voor  de  
on derne mer  bedragen 375.000 Euro tijdens  jaar  1  en  jaar  2. Wegens  de  
s terke  groei  in  o m zet  s tijgen  de ze  werkingskos ten  vanaf  jaar  3  
jaarlijks m et  20%.

Bovendien  m oet  in  de  loop  van  jaar  3  een  belangrijke  investering 
gebeuren  aan  de  m achine  die  75  000  Euro  kos t,  o m  he t  toene men de  
p ro ductvolu me  de  daaropvolgend  jaren  te  blijven  aankunnen.  Deze  
investering word t  in de  d rie daaropvolgende  jaren  lineair  afgeschreven 
to t  res twaar de  0  Euro.

De belas tingsvoet  op  de  gerealiseerde wins t  bedraagt  40%.

Na  8  jaar  verkoop t  de  onder ne mer  de  m achine  aan  een  
schroothan delaar  voor  75.000 BEF.

Hoeveel  bedraagt  de  Net to  Actuele  Waarde  van  di t  p roject  indien  de  
kapitaalkos t  10% bedraagt?



Oefening 2:

Hierna  vindt  u  de  vereenvoudigde  balans  en  resul ta tenrekening  voor  
NV  Janssen  Phar maceutica  voor  he t  werkjaar  1995.  Maak  een  
financiële  analyse  op  basis  van  de ze  gegevens.  Waar  bevinden  zich  
volgens  u  de  s terke  en  zwakke  elementen  in  de  financiële  positie  van  
Janssen. Welke acties te r  verbetering zou  u  aanraden?

ACTIVA
(in ‘000 BEF)

PASSIVA
(in ‘000 BEF)

Vaste activa 64.379.944 Eigen ver mogen 41.592.158
Vorderingen op
>  1jaar

10.262

Voorraden 3.237.819 Schulden  op
>  1  jaar

16.022.257

Vorderingen op
<  1  jaar

6.703.047 Schulden  op
<  1  jaar

17.089.791

Liquide 
mid delen

373.134

Totaal 74.704.206 Totaal 74.704.206

RESULTATEN (in ‘000 BEF)
Bedrijfsopbrengs ten  (totale 
o m ze t)

36.690.513

Uitgaven verbonden
aan  bedrijfsopbrengs ten

20.510.603

Afschrijvingen 9.463.381
Kosten  van  schulden 1.903.656
Belas tingen 1.655.733


