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Voorwoord

Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Klantgericht.info voor de retailopleidingen Manager
retail en Ondernemer retail. Het boek bevat vier thema’s:
• Indexcijfers
• Centrummaten en spreiding
• Retail en instrument 1
• Retail en instrument 2.
Op de website www.klantgericht.info vind je verdiepingsleerstof van het thema ‘Centrummaten
en spreiding’. In deze verdiepingsstof staat het rekenkundig en grafisch interpoleren centraal.

De theorie is de basis voor het uitvoeren van de beheerstaak van de retailopleidingen niveau 4.
Voor de manager retail gaat het om het werkproces ‘Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien
van de marktpositie in de lokale markt’ van kerntaak 4 ‘Voert beleid van de organisatie uit’.
Voor de opleiding Ondernemer retail gaat het om de werkprocessen ‘Maakt een ondernemingsplan’
en ‘Kiest de naam en locatie(s) van de retailonderneming’ van kerntaak 3 ‘Geeft strategisch leiding
aan de retailonderneming’.
Het thema ‘Retail en instrument 2’ behandelt voor de manager retail ook de vereiste vakkennis
van het werkproces ‘Bewaakt de voorraad en bestelt’ van kerntaak 3 ‘Beheert goederenstroom en
voorraad’. Voor de opleiding Ondernemer retail gaat het in dit thema om de werkprocessen ‘Maakt
een ondernemingsplan’, ‘Koopt in voor de onderneming’ en ‘Bewaakt de voorraad en bestelt’ van
de kerntaken ‘Start een retailonderneming’ en ‘Richt de retailonderneming in’.

Inloggen
Bij Klantgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.klantgericht.info.
Op deze website vind je onder andere opdrachten, bronnen en filmpjes. De licentie moet je eerst
activeren.

• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product hebt gekregen.

De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Ga naar www.klantgericht.info. Klik op het blok ‘Studentenmateriaal’. Log in met je gebruikersnaam.
Vervolgens krijg je toegang tot al het bronnenmateriaal.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.klantgericht.info.

Veel succes!
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Thema Indexcijfers

Over dit thema
Dit thema gaat over indexcijfers. Dit zijn verhoudingsgetallen. Om ze te berekenen, druk je
bepaalde gegevens, zoals prijs, hoeveelheid en omzet van een bepaald artikel of een bepaalde
artikelgroep, uit in overzichtelijke getallen, die je dan eenvoudig met elkaar kunt vergelijken.
Zeker als je de indexcijfers presenteert in een grafiek.
Een bekend indexcijfer is de consumentenprijsindex, de CPI, van het CBS. Iedere maand wordt
de consumentenprijsindex voor alle huishoudens gepubliceerd in de diverse dagbladen. Ook
nieuwsuitzendingen op radio en televisie besteden maandelijks aandacht aan de ontwikkelingen
van de CPI. Als je de CPI relateert aan de cao-loonindex, kun je achterhalen hoe het met de
koopkracht van de gemiddelde Nederlander gesteld is. En dat is weer belangrijke informatie
voor jouw omzetprognoses.

Leerdoelen
Als je het thema ‘Indexcijfers’ doorneemt, bereik je de volgende leerdoelen:
• Je kunt een enkelvoudig prijs-, hoeveelheids- en waarde-indexcijfer berekenen en dit

presenteren in een grafiek.
• Je kunt de basisperiode van een indexcijfer verleggen.
• Je kunt een samengesteld ongewogen prijs-, hoeveelheids- en waarde-indexcijfer berekenen.
• Je kunt een samengesteld gewogen prijs-, hoeveelheids- en waarde-indexcijfer berekenen.
• Je kunt berekeningen maken met de consumentenprijsindex van de gezinsconsumptie.
• Je kunt de gedefleerde omzet berekenen met het gegeven consumentenprijsindexcijfer.
• Je kunt de nominale omzetgroei berekenen.
• Je kunt de reële omzetgroei berekenen.
• Je kunt de nominale loonstijging berekenen.
• Je kunt de reële loonstijging berekenen.

Klantgericht.info
Voordat je start met dit thema, ga je eerst kijken wat je al van het berekenen van indexcijfers
weet. Ga naar www.klantgericht.info en voer de opdrachten uit van de onderdelen:
• oriëntatie
• nulmeting
• plannen.
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Hoofdstuk 1

Indexcijfers
Inleiding
Een indexcijfer is een verhoudingscijfer dat een stijging of daling laat zien ten opzichte van een
gekozen tijdstip: de basisperiode. De waarneming in de basisperiode stel je op 100. De basisperiode
is het tijdstip waarvan je uitgaat en waarmee je vergelijkt. Het indexcijfer is het getal dat de
verhouding weergeeft van een bepaald verschijnsel in een verslagperiode ten opzichte van datzelfde
verschijnsel in de op 100 gestelde basisperiode. De verslagperiode is dus elke periode buiten de
basisperiode. Indexcijfers zijn gemakkelijk vergelijkbaar met elkaar; je ziet snel hoe een prijs, afzet
of omzet zich in de loop der tijd ontwikkelt. Een indexcijfer bereken je op de volgende manier:

Indexcijfer = waarde verslagperiodewaarde basisperiode  x 100

1.1 Enkelvoudige indexcijfers
Je gebruikt indexcijfers om verzamelde cijfers op een overzichtelijke manier te presenteren. Bij een
enkelvoudig indexcijfer heeft het indexcijfer betrekking op één gegeven (bijvoorbeeld één artikel).
Dit kan zijn: de prijs, de hoeveelheid of de waarde (omzet). Een andere naam voor ‘enkelvoudig
indexcijfer’ is ‘partieel indexcijfer’.

Prijsindexcijfer
Het enkelvoudig prijsindexcijfer geeft de verhouding weer tussen de prijs van een artikel in de
verslagperiode ten opzichte van de prijs van dat artikel in de basisperiode. De basisperiode is 100.
Als het indexcijfer 106 bedraagt, betekent dit dus dat de prijs in de verslagperiode met 6% is
gestegen ten opzichte van de prijs in de basisperiode. Bij een indexcijfer van 92 is de prijs ten
opzichte van de basisperiode met 8% gedaald. De berekening is gelijk aan de percentageberekening.
Je drukt de prijs in de verslagperiode (Pv) uit in een percentage van de prijs in de basisperiode (Pb).
Omdat het om een indexcijfer gaat, laat je het procentteken weg.
Het enkelvoudig prijsindexcijfer van een bepaalde periode (EPIp) bereken je dus als volgt:

EPIp  = 
omzet verslagperiode (Pv )
omzet basisperiode (Pb )

 x 100 =
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Voorbeeld
De verkoopprijs van een bepaalde laserprinter vertoont de afgelopen jaren het volgende beeld:

€ 545,-• 2013

€ 555,-• 2014

€ 585,-• 2015

€ 595,-• 2016

€ 600,-• 2017

€ 580,-• 2018

Het jaar 2014 is het basisjaar. Dat betekent dat de verkoopprijs van € 555,- gelijk aan 100 is.
Het prijsindexcijfer van 2013 (EPI13), afgerond op één decimaal, is dan:

prijs verslagperiode
prijs basisperiode  x 100 = 

€ 545,-
€ 555,- x 100 = 98,2

Voor de andere jaren is dit afgerond op één decimaal:

€ 585,- ÷ € 555,- x 100 = 105,4:EPI15

€ 595,- ÷ € 555,- x 100 = 107,2:EPI16

€ 600,- ÷ € 555,- x 100 = 108,1:EPI17

€ 580,- ÷ € 555,- x 100 = 104,5:EPI18

Hoeveelheidsindexcijfer
Het enkelvoudig hoeveelheidsindexcijfer geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid verkochte
artikelen in de verslagperiode ten opzichte van het aantal verkochte artikelen in de basisperiode.
Je drukt de afzet in de verslagperiode (Hv) uit in een ‘percentage’ van de hoeveelheid in de
basisperiode (Hb). Oftewel:

EHIp  = 
afzet verslagperiode (Hv )
afzet basisperiode (Hb )

 x 100 =
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Voorbeeld
In de eerste zes maanden van dit jaar verkoop je de volgende aantallen flacons shampoo:

7000• januari

6890• februari

6800• maart

6870• april

7100• mei

7120• juni

Je kiest de maand januari als basisperiode. Dat betekent dat het hoeveelheidsindexcijfer van het
aantal verkochte flacons shampoo van januari 100 is.
Het hoeveelheidsindexcijfer van februari (EHIf), afgerond op één decimaal, is dan:

afzet verslagperiode
afzet basisperiode  x 100 =  

6890
7000 x 100 = 98,4

Voor de andere maanden is dit dan:

97,16800 ÷ 7000 x 100 =:• maart

98,16870 ÷ 7000 x 100 =:• april

101,47100 ÷ 7000 x 100 =:• mei

101,77120 ÷ 7000 x 100 =:• juni

Waarde-indexcijfer
Het enkelvoudig waarde-indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de omzet in de verslagperiode
ten opzichte van de omzet in de basisperiode. Voor het waarde-indexcijfer kun je ook
‘omzetindexcijfer’ of ‘inkoopwaarde-indexcijfer’ lezen, omdat de waarde (omzet of inkoopwaarde)
wordt bepaald door de prijs maal de hoeveelheid.
Het waarde-indexcijfer bereken je op de directe of de indirecte manier.

Direct
Bij de directe manier bereken je de waarde-indexcijfers met behulp van de omzetcijfers. De
omzetcijfers uit de verschillende jaren reken je op de gebruikelijke manier om naar indexcijfers
met een bepaald basisjaar, zoals bij prijs- en hoeveelheidsindexcijfers.
Oftewel:

EWIp  = 
omzet verslagperiode (Wv )
omzet basisperiode (Wb )

 x 100 =
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Indirect
Bij de indirecte manier pas je deze regel toe: prijs x hoeveelheid = omzet. Het waarde-indexcijfer
bereken je met de al berekende prijs- en hoeveelheidsindexcijfers. Door het afronden van de prijs-
en hoeveelheidsindexcijfers kan bij deze berekening van het waarde-indexcijfer een
afrondingsverschil ontstaan.
Oftewel:

EWIp  = 
EPIp  x EHIp

100  = 

Voorbeeld
Van de verkochte diesel zijn de volgende gegevens bekend:

EHIpEPIpomzet x € 1,-maand

100,0100,0225.000juli

100,4100,9228.000augustus

101,0101,1229.800september

99,3103,2230.600oktober

98,9103,4230.100november

98,4103,8229.800december

In het overzicht lees je dat juli de basisperiode is.
Het waarde-indexcijfer van augustus (EWIa), afgerond op één decimaal, is dan:

DIRECT:

omzet verslagperiode
omzet basisperiode x 100 = 

€ 228.000,-
€ 225.000,- x 100 = 101,3

INDIRECT:

EPIa  x EHIa
100  = 100,9 x 100,4100  x 100 = 101,3

Voor de andere maanden is dit dan:

INDIRECTDIRECT

101,1 x 101,0 ÷ 100 = 102,1€ 229.800,- ÷ € 225.000,- x 100 = 102,1 :• EWIs

103,2 x 99,3 ÷ 100 = 102,5€ 230.600,- ÷ € 225.000,- x 100 = 102,5 :• EWIo

103,4 x 98,9 ÷ 100 = 102,3€ 230.100,- ÷ € 225.000,- x 100 = 102,3 :• EWIn

103,8 x 98,4 ÷ 100 = 102,1€ 229.800,- ÷ € 225.000,- x 100 = 102,1 :• EWId
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In het samengestelde lijndiagram van grafiek 1 wordt het verloop van de omzet, de afzet en de
prijsontwikkeling van de verkochte diesel duidelijk.

Grafiek 1: Samengesteld lijndiagram omzet-, afzet- en prijsontwikkeling Diesel.

1.2 Opdrachten enkelvoudige indexcijfers

Opdracht 1: Enkelvoudige indexcijfers
a. Wat is een indexcijfer?

b. Wat is de basisperiode?
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c. Hoe bereken je een indexcijfer?

d. Noteer een reden om indexcijfers te gebruiken.

e. Wat is het kenmerk van een enkelvoudig indexcijfer?

f. Noteer drie gegevens die je kunt gebruiken bij het berekenen van een enkelvoudig indexcijfer.

g. Noteer een andere naam voor ‘enkelvoudig indexcijfer’.

h. Wat is een enkelvoudig prijsindexcijfer?

i. Wat is een enkelvoudig hoeveelheidsindexcijfer?

j. Wat is een enkelvoudig waarde-indexcijfer?
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