HOOFDSTUK 1: VERDIEN JE GENOEG?
Hoe jij je als consument gedraagt, noemen we jouw consumentengedrag
Primair (zaken waar je niet zonder kunt)

(

Je vervult behoeftes
Secundair (alle andere zaken)

Je hebt altijd meer behoeftes dan middelen om hierin te voorzien,
je zult dus prioriteiten moeten stellen.
Producten kunnen schaars zijn, dat betekent dat er (productie)middelen zijn
opgeofferd om het te maken. Hierdoor kan het een keer opraken.
Hoe schaarser iets is, hoe duurder het meestal ook is.
Gelukkig kun je ook geld besparen door bijvoorbeeld zelf groente te gaan
verbouwen in je tuin. Dit noemen we zelfvoorziening.

)

HOOFDSTUK 1: VERDIEN JE GENOEG?
Jouw consumentengedrag wordt beïnvloed door o.a. leeftijd, inkomen en
technologische ontwikkelingen, maar ook door:

Dit is een prima
computer
mevrouwtje! Ik heb
hem zelf ook!
Dit ijsje is vet
lekker man!
#houvanijsjes

Sociale beïnvloeding
Door vrienden of familie

Commerciële beïnvloeding
Door mensen die geld aan jou willen verdienen

1.1 JE MOET KEUZES MAKEN!
Marketing is alles wat een bedrijf onderneemt om meer te verkopen.
Een bedrijf kiest eerst haar doelgroep.
Daarna vullen ze marketinginstrumenten in. Dit noemen we ook wel de zes p’s:
•
•
•
•
•
•

Productbeleid (wát ga je verkopen?)
Prijsbeleid (hoe duur ga je het maken?)
Plaatsbeleid (wáár ga je verkopen?)
Promotiebeleid (hoe ga je reclame maken?)
Presentatiebeleid (Hoe ziet je winkel eruit?)
Personeelsbeleid (wat voor type mensen heb je nodig?)

1.2 HOE RIJK VOEL JE JE?
Wat is welvaart?
Welvaart is de mate waarin je in jouw behoeften kunt voorzien.
Hoe meten we welvaart?
Om welvaart tussen landen te vergelijken, kijken we naar het
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking (dus per inwoner).
Is dat een perfecte manier om welvaart te meten?
Nee, want zo kijk je niet naar informele productie, de prijzen in een land en ook
niet naar voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen.

1.2 HOE RIJK VOEL JE JE?
Er zijn drie manieren om een inkomen te verdienen.
Deze drie inkomensvormen zijn:
• Inkomen uit arbeid

(bijv. salaris)

• Inkomen uit bezit

(bijv. rente)

• Overdrachtsinkomen (bijv. zakgeld, uitkering)

INKOMENSVERDELING
Wie is Jan Modaal?
Met ’Jan Modaal’ bedoelen we een doorsnee inwoner van Nederland.
Als de overheid nieuwe plannen maakt, wordt naar Jan Modaal gekeken om te
bepalen wat de effecten zijn voor de ’doorsnee’ Nederlander.
Niet iedereen in Nederland verdient evenveel.
Dit komt o.a. door verschil in leeftijd, opleiding, verantwoordelijkheden en vraag
naar een bepaald beroep.

xx x x

INKOMENSVERDELING

Hoe kun je zien of de inkomens in een land gelijk verdeeld zijn?
Dat kun je zien in een Lorenzcurve, of makkelijker gezegd; een personele
inkomensverdeling.

Gelijk

Ongelijk

100
90
% van het inkomen

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

% van de bevolking

70

80

90

100

100
90
% van het inkomen

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% van de bevolking

Armste 20%

Volgende
20%

Middelste
20%

Volgende
20%

Rijkste 20%

3%

10 - 3 =
7%

27 - 10 =
17%

53 - 27 =
26%

100 - 53 =
47%

1.3 DE PRIJZEN RIJZEN DE PAN UIT!
Veel geld is leuk, maar producten worden elk jaar duurder…
Als prijzen stijgen, heet dat inflatie.
Soms dalen prijzen ook, dat heet deflatie.
Met een briefje van 10 euro kun je
tegenwoordig minder kopen dan tien
jaar geleden.
We zeggen dan dat je koopkracht minder is
geworden.

1.3 DE PRIJZEN RIJZEN DE PAN UIT!
Wanneer je 3% loonsverhoging krijgt, zeggen we dat jouw nominale inkomen
met 3% is gestegen.
Als de prijzen in datzelfde jaar met 2% zijn gestegen, ben je er dus eigenlijk
maar ( 3% - 2% = ) 1% écht op vooruit gegaan.
We zeggen dan dat jouw reële inkomen met 1% is gestegen.
Wanneer je prijscompensatie krijgt, betekent dit dat je inkomen net zoveel
stijgt als de inflatie van dat jaar.
Je koopkracht blijft dan dus gelijk.

3%

2%

1.3 DE PRIJZEN RIJZEN DE PAN UIT!
Omdat de lonen stijgen (loon-prijsspiraal)

Hoe ontstaat
inflatie?

Omdat de grondstoffen duurder worden
Omdat de overheid belastingen heeft verhoogd

De Europese Centrale Bank (ECB) moet in de gaten
houden dat er niet teveel inflatie komt en de Euro zijn
waarde houdt.
Zo kunnen zij bijvoorbeeld de rente verhogen, zodat
meer mensen gaan sparen en minder mensen gaan lenen.

Frankfurt

1.4 HET BOODSCHAPPENMANDJE VAN HET CBS
Wat is inflatie en wat is het gevolg?
Inflatie is een stijging van het prijspeil. Het gevolg is dat je koopkracht daalt.
Het CBS maakt elk jaar een overzicht van hoe hoog de inflatie de afgelopen jaren
was in Nederland. Dit schrijven ze op als indexcijfers.
Prijspeil ranja bij de Brasserie
Jaar

Prijs

Indexcijfer

2008

€ 1,90

95

2009

€ 2,00

100

2010

€ 2,10

105

2011

€ 2,15

108

←

Basisjaar

€Prijs
2,102010
Prijs
basisjaar
€ 2,00
x 100x 100
€ 2,15
€ 2,00 x 100

GEWOGEN EN ONGEWOGEN?
Het CBS houdt elk jaar prijsstijgingen van alle producten bij en schrijft dit op als
indexcijfers.
Artikelgroep
Wonen & energie
Eten & drinken
Kleding
Tabak
Vervoer
Onderwijs

Indexcijfer
108,5
105,8
107,6
112,7
104,2
101,3

Wat was de gemiddelde inflatie in dit jaar?
Alle indexcijfers optellen
6
= 106,7
Dit noem je het samengesteld ongewogen indexcijfer.
Betekent dit dat elke Nederlander nu precies 6,7% meer geld uit moet geven?

GEWOGEN EN ONGEWOGEN?
De meeste Nederlanders geven maandelijks veel meer geld uit aan wonen & energie,
dan aan tabak of kleding.
We zeggen dat wonen & energie een veel zwaardere wegingsfactor heeft.
Artikelgroep
Wonen & energie
Eten & drinken
Kleding
Tabak
Vervoer
Onderwijs

Wegingsfactor
30
14
7
2
9
1

Indexcijfer
108,5
105,8
107,6
112,7
104,2
101,3

Net als de cijfers op
jouw cijferlijst!
De ene telt 5% mee en de
ander 20%.

Wat was de gemiddelde inflatie in dit jaar?
(Alle indexcijfers x hun wegingsfactor) bij elkaar optellen
Het totaal van alle wegingsfactoren
(30 x 108,5) + (14 x 105,8) + (7 x 107,6) + (2x 112,7) + (9x 104,2) + (1 x 101,3)
30 + 14 + 7 + 2 + 9 + 1
Het samengesteld gewogen indexcijfer is 107,2

REKENEN MET PROCENTEN
1.

Een getal berekenen met een percentage
Voorbeeld: Bereken 7 % van € 350
Antwoord: € 350
100 x 7 = € 24,50

2.

Zelf een percentage berekenen
Voorbeeld: Van de 850 bloemen zijn 90 rood. Hoeveel procent is rood?
Antwoord: 90
850 x 100 = 10,6 %

3.

DEEL
GEHEEL X 100

Stijgingen en dalingen
Voorbeeld: Het aantal leerlingen groeide van 12.480 naar 14.790.
Met hoeveel procent is het aantal leerlingen gestegen?
Antwoord: De stijging = 14.790 – 12.480 = 2.310
2.310
(NIEUW - OUD)
12.480 x 100 = 18,5 %

OUD

X 100

REKENEN MET PROCENTEN
4.

Een verschil uitdrukken in procenten
Vraag: Een pak hagelslag kost € 1,20 bij Jumbo
en € 1,05 bij Aldi.
Hoeveel procent is Jumbo duurder dan Aldi?
Antwoord: Verschil in geld = € 1,20 - € 1,05 = € 0,15
€ 0,15
€ 1,05 x 100 = 14,3 %

5.

Terug naar 100 procent
Vraag: Bob verdient € 2.600 per maand bij de Doritos fabriek.
Dat is 65% van zijn inkomen.
Bereken zijn totale inkomen.
Antwoord: € 2.600
65

x 100 = € 4.000

ECO SHOWS BIJ DIT HOOFDSTUK

DE LORENZCURVE

REKENEN MET PROCENTEN

MARKETING

VRAAG & AANBOD
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