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van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or
any other means, without written permission from the publisher.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen
16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te
Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het
treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden,
kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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1. Kijken en vergelijken
Om je bedrijf goed te kunnen vergelijken met een concurrent, kun je jouw verkopen
vergelijken met deze concurrent of met landelijke gegevens.

Je kunt de werkelijk verkochte aantallen vergelijken. Dit heet: absoluut vergelijken.

Je kunt deze aantallen omrekenen naar procenten. Dit heet: relatief vergelijken.

Het aantal verkochte trekkers in Nederland en Europa
EuropaNederland

4.763
4.068
4.226
2.058
7.400

857
625
522
321
1.144

New Holland
John Deere
Fendt
Massey Ferguson
Rest

22.5153.469Totaal

De getallen in de vorige tabel zeggen eigenlijk niet zo veel. Het is logisch dat er in
Europa meer trekkers worden verkocht dan in Nederland. Als je deze getallen echter
omrekent naar percentages, kun je zien welk merk in Nederland beter (of slechter)
verkoopt dan in Europa. Dit doe je als volgt:

Percentages in Nederland, eerst New Holland:
Percentages berekenen we met behulp van een zogenaamde verhoudingstabel:

8573469

100 %
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Zet het totaal aantal verkochte trekkers linksboven en vul daaronder 100% in. Vul
rechtsboven het aantal in dat je wilt berekenen, hier dus 857. Zet nu tussen de 2 getallen
boven in de tabel een 1.

85713469

100%

Bepaal nu hoe je van 3469 naar 1 komt: delen door 3469.
Daarna wil je van 1 naar 857: vermenigvuldigen met 857.
Doe daarna in de onderste rij hetzelfde:

100% : 3469 * 857 = 24,7%

Opdracht 1: Percentages

Bereken de andere percentages nu zelf.

Opdracht 2: Merk trekker

Welk merk trekker verkoopt in Nederland beter dan in Europa? En welk merk slechter?

Opdracht 3: Vetpercentages

In de volgende tabel kun je zien hoeveel gram vet in de genoemde hoeveelheden melk
zit.
Bereken het vetpercentage, rond af op hele procenten.

VetpercentageHoeveelheid vet (gram)Hoeveelheidmelk (gram)

4,0100

4,7120

421.030

1303.090

Opdracht 4: Stelling

Met de stelling ‘Landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft’ waren 264 stemmers
het eens en 184 waren het ermee oneens.
Bereken de percentages voor- en tegenstemmers. Rond af op 1 decimaal.

Opdracht 5: Bosperceel

In een bosperceel staan 1250 naaldbomen en 600 loofbomen.
1. Bereken het percentage naald- en loofbomen.

Staatsbosbeheer kapt de helft van het aantal naaldbomen om een voor Nederland
natuurlijker bos te krijgen.
2. Bereken opnieuw het percentage naald- en loofbomen.
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Opdracht 6: Bloemen en planten

De eigenaar van bloemenwinkel Bloemen van Jacques wil zijn omzet van week 34
vergelijken met de omzet van alle bloemenwinkels in Nederland.

Relatief (%)Absoluut (€)

Bl. van JacquesNederlandBl. van JacquesNederland

6.76820.185.500Snijbloemen

2.92113.958.000Kamerplanten

49117.215.000Tuinplanten

10.18051.358.500Totaal

1. Bereken het aandeel van de productgroepen in procenten.
2. Welke productgroep doet het bij Bloemen van Jacques duidelijk slechter dan

landelijk?

Opdracht 7: Veilingprijs

De veilingprijs van één roos steeg de afgelopen week van 23 naar 29 eurocent. De prijs
van een tak salidago van 10 naar 13.
Welke steeg in procenten het meest?

7

Kijken en vergelijken



Hondenbeten

Uit onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid is gebleken dat jaarlijks ongeveer
17.000mensen in Nederlandse ziekenhuizenworden behandeld voor hondenbeten. Slechts
in tien procent van de geregistreerde gevallen blijken pitbullterriërs, waarvan er naar
schatting 10.000 in ons land zijn, de ‘daders’. In de grote(re) steden is dit verhoudingsgewijs
vaker het geval. Volgens een recent onderzoek zijn er in Nederland ongeveer 1,7 miljoen
honden.

Opdracht 8: Hondenbeten

1. Lees het artikel over hondenbeten en vul de tabel hierna in.

Aantal betenAantal dieren

Relatief (%)Absoluut

Pitbull

Andere rassen

Totaal

2. Wat vind je van de uitspraak: ‘Slechts in tien procent ...’?

Opdracht 9: Omzetstijging

In de volgende tabel worden de omzetten van twee concurrerende tuincentra vergeleken:

StijgingOmzet in miljoenen

In %Absoluut20102009

10,5Tuincentrum A

32Tuincentrum B
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