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Dienstverleningen B.S.S.
Business Solution Systems ( B.S.S ) verleent haar diensten aan:
- Specialisme aangegeven in logische, strategische en operationele oplossingen
* Startende ondernemers
- Opstellen van een ondernemingsplan / gratis begeleiding en ondersteuning
* HORECA ondernemingen
- Met weinig middelen de onderneming weer winstgevend maken
* Detailhandel ( winkeliers )
- Realiseren van meer omzet / klantvriendelijke verkoopconcepten
* Fabrikanten, Productiebedrijven en Industriële ondernemingen
- Product,- en productieanalyse / Product,- en productieverbetering
* Dienstverlenende ondernemingen
- Training van communicatievaardigheden en verkooptechnieken / Klantvriendelijke concepten
* Advocatuur
- Analyseren van dossiers / Strafrecht / Economisch Recht / Erfrecht
Business Solution Systems is meer dan alleen maar een " probleemoplosser ":
Onderstaande diensten spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting
* Ondersteuning voor startende ondernemers
* Training Communicatieve vaardigheden
* Training logica en Analyseren
* Personeelsmotivatie
* Marktonderzoek en Marktanalyses
* Marketing & Sales
* Reclame & Adverticing
* Productverbetering
* Ontwerp & Design
* Gebruiksvriendelijke Software
* Webdesign en Netwerkbeheer
* Bedrijfseconomische concepten, exclusief " op maat " ontwikkeld
* Bedijfsinterne veiligheid en preventie
* Financiële bemiddeling
* Bedrijfseconomisch advies
* Theoretische en praktische Bedrijfseconomische reorganisatie
Business Solution Systems is tevens gespecialiseerd in het opstellen van contracten " op maat ".
De onderneming kan aangeven, om welk aspect het gaat, en B.S.S zal deze omzetten in een
overeenkomst naar wens van de ondernemer.
Hier een paar voorbeelden:
* Algemene Voorwaarden
* Overeenkomst Productexclusiviteit
* Overeenkomst van Geldlening
* Overeenkomst Distributie en Logistiek
* Overeenkomst van Dienstverlening
Het is ook mogelijk, gebruik te maken van de " Know - How " omtrent het opstellen van testamenten, die betrekking hebben op de gehele onderneming en het privé-aspect van de ondernemer zelf.
Het testament zal zodanig worden opgesteld, dat door ondernemer gekozen notaris, het door
B.S.S opgesteld testamentair concept, direct kan overnemen en verzegelen, wat wederom de
ondernemer en onderneming veel geld bespaart.
Specialisme zijn de financiële structuren en aspecten die in het testament vastgelegd worden !

Werkwijze # 1
Business Solution Systems ( B.S.S ) is gespecialiseerd, in het analyseren en oplossen van
bedrijfseconomische interne problemen op een logische wijze.
Tijdens het analyseren van een bedrijfseconomisch intern probleem, ontstaan er concepten die als
aanpassing, vervanging of aanvulling toegepast kunnen worden, binnen het betreffende bedrijf.
Men spreekt van een bedrijfseconomisch intern probleem, indien er sprake is van o.a:
1.
2.
3.
4.
5.

Bedrijfsinterne kosten worden of zijn te hoog
Werknemer productiviteit en efficiency neemt af
Productcreativiteit ontbreekt en het product is trendloos geworden
Verkoopresultaten zijn minder
Bedrijfspresentatie ( Logo, briefpapier, website e.d ) is verouderd

Door alle bovengenoemde aspecten, stagneert de verkoop van het product cq. dienstverlening, met
als negatief resultaat, dat de omzet ook minder wordt.
Zijn de interne bedrijfskosten te hoog geworden, waarbij de controle hierover niet meer te overzien
zijn, zo ontstaat er ook nog eens ( automatisch ) een te lage winst.
Maar een bedrijfseconomisch intern probleem, betekend niet, dat een bedrijf slechte financiele
bedrijfsresultaten ( per maand, kwartaal, half jaar of per jaar ) behaald heeft.
6.
7.
8.
9.
10.

Verhuizing, in verband met expansie van het bedrijf
Verbetering cq. moderniseren van het bedrijf
Optimaliseren beveiliging van het bedrijf
Fuseren van bedrijven
Andere toekomstige doelstellingen die de onderneming nastreeft en wil gaan uitvoeren

Hoe herkent men een bedrijfseconomisch intern probleem ?
Heel eenvoudig, aan de hand van jaarcijfers van het betreffende fiscale boekjaar.
Ook al behaald men per maand, kwartaal, half jaar of per jaar meer omzet, dan betekent dit
uiteraard niet, dat de netto winst automatisch ook hoger is.
Is de netto winst zelfs minder geworden, zo dient men te achterhalen, hoe deze tot stand is
gekomen.
Een goede accountant, kan het bedrijf vaak wel cijfermatig toelichten, wanneer dit probleem is
ontstaan ( bedrijfsresultaten ), maar weet vaak niet de toedracht en oplossing te presenteren.
In het ergste scenario, dat alle bedrijfsresultaten tegenvallen, dient het betreffende bedrijf direct
te handelen, om dit bedrijfseconomisch probleem op te sporen, te analyseren en op te lossen.
Business Solution Systems biedt u deze bedrijfseconomische oplossingen, aan de hand van
de door B.S.S toegepaste logica.
De Logica analisten van Business Solution Systems, bespreken in een persoonlijk oriëntatie
gesprek, met de directie van het betreffende bedrijf, het bedrijfseconomisch probleem.
Alle gesprekken en handelingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld !
Business Solution Systems hanteert een geheimhoudingsovereenkomst, zodat alle belangen
van alle betrokkene partijen beschermd blijven. Zie ook Algemene voorwaarden.

Werkwijze # 2
Business Solution Systems hanteert een standaard " Company Check List ", die op maat wordt
aangepast, van het betreffende bedrijf, aan de hand van het geabsolveerde oriëntatie gesprek.
In deze " Company Check List ", worden alle aspecten vermeld, die betrekking hebben op alle
activiteiten binnen een bedrijf.
Aan de hand van de resultaten, die afkomstig zijn uit deze "Company Check List ", kan de
B.S.S Logica analist, terplaatse al bepalen, hoe het bedrijfseconomisch intern probleem
ontstaan is.
Ongeacht omvang en soort onderneming, B.S.S heeft geen inzicht nodig in de financiële boekhouding, om het bedrijfseconomisch intern probleem op te sporen.
Echter zal dit in een later stadium wel noodzakelijk zijn, om het bedrijfseconomisch intern
probleem te analyseren om daarna een reorganisatie advies te presenteren.
Oriëntatie gesprek
Nadat het oriëntatie gesprek is afgerond, en de resultaten uit de " Company Check List " bekend
en besproken zijn, kan de directie van het betreffende bedrijf, Business Solution Systems de
opdracht geven, om over te gaan tot het analyseren van het bedrijfseconomisch intern probleem,
om daarna een analyserapportage te presenteren.
Analyserapportage / Reorganisatie advies
Het analyserapport, waarin het bedrijfseconomisch intern probleem ( cq.problemen ) vermeld staat,
wordt met de directie van het betreffende bedrijf besproken, waarna de directie kan overgaan tot
het in opdracht geven, om een reorganisatie advies uit te werken en te presenteren.
Indien de directie het B.S.S reorganisatie advies goedkeurd, zal de reorganisatieprocedure worden
opgestart.
Business Solution Systems vindt personeelsbehoud ( werknemers ) een uiterst belangrijk aspect,
als het gaat om reorganiseren.
Reorganiseren
Reorganiseren van een bedrijf, ongeacht omvang, soort onderneming, doelstelling en aantal
werknemers, zal te allen tijde worden uitgevoerd, in goed overleg en samenwerking met werkgever
en werknemers van het betreffende bedrijf, zonder dat hierdoor de onderneming enig schade lijdt.
Sterker nog, de onderneming wordt gedurende deze reorganisatieperiode efficiënter en
productiever.
Nadat de gehele reorganisatieprocedure naar tevredenheid en succesvol is afgerond, heeft het
betreffende bedrijf recht op 1 jaar lang gratis " Back-Up advies " van Business Solution Systems.
Reorganisatie aspecten
Business Solution Systems hanteerd standaard reorganisatie procedures, die in een later stadium
worden aangepast met de directie van het betreffende bedrijf.
Men kan zelf toetsen, of een bedrijf toe is aan reorganisatie, aan de hand van de B.S.S standaard
reorganisatie aspecten.

Meest voorkomende probleem aspecten
binnen een bedrijf
STANDAARD REORGANISATIE ASPECTEN
De meest herkenbare aspecten, die standaard van toepassing kunnen zijn voor ieder bedrijf.
* Communicatieproblemen tussen werknemers, werkgevers, afdelingen en klanten.
* Slecht archiveren van documenten en interne werkzaamheden tussen alle afdelingen.
* De werkuren van aanwezige werknemers worden niet efficiënt en optimaal benut.
* Onodige telefoonkosten die tijdens werktijden worden gevoerd door werknemers.
* De wettelijke koffie,- en lunchpauzes worden niet naar behoren benut.
* Ongecontroleerde kosten t.b.v administratieve kantoorbenodigdheden.
* Slechte en onoverzichtelijke indeling van afdelingen binnen het bedrijf.
* De verkoop van producten en diensten stagneren.
* Klantenbestand stagneert of wordt zelfs minder.
* Reclameactiviteiten leveren te weinig resultaat op ( klanten en omzet ).
* Inkoopprijzen van noodzakelijke dagelijkse benodigdheden zijn niet aangepast.
* Kostprijzen van verkoopproducten en diensten zijn te laag.
* Te weinig kennis over bedrijfstechnische fiscale afschrijvingen.
* Werknemers hebben te weinig kennis omtrent geïnstalleerde automatiseringssoftware.
Verschillende bovengenoemde aspecten ( de meest voorkomende ), zijn doorgaans direct
herkenbaar als " opvallend " bedrijfseconomisch probleem !
Maar achter dit " opvallend " probleem, schuilen vaak een of meerdere onderliggende " sluipende "
problemen die niet direct herkenbaar zijn.
Als men deze onderliggende " sluipende " problemen zelf niet herkent of kan traceren, zo zal het
nagenoeg onmogelijk zijn, het " opvallend " bedrijfseconomisch probleem op te lossen.
In de meeste gevallen, zal de directie van het betreffende bedrijf, de onderliggende " sluipende "
problemen niet herkennen, omdat deze zich als " virus " verspreiden enwel direct onder het
toezicht van alle werknemers en directieleden.
Een ieder is dus direct en indirect betrokken en verantwoordelijk bij het ontstaan, verspreiding en
uitbreiding van dit zogenaamde virus oftewel het onderliggend " sluipend " probleem.
Men is er te nauw bij betrokken, om objectief en onafhankelijk het gehele bedrijfseconomische
probleem te traceren, te analyseren en op te lossen.
Bekend fenomeen is dan ook, dat de meeste bedrijven met dergelijke bedrijfseconomische
problemen, de hulp inschakelen van onafhankelijke experts, zoals bijvoorbeeld logica analisten van
Business Solution Systems, die geen zakelijke betrokkenheid hebben van voorheen genoemde
aspecten en bedrijfseconomische problemen.

Optimaliseren van een bedrijf
Om deze vraag te beantwoorden, is een bedrijfseconomische analyse noodzakelijk, waarbij de basis elementen het fundament vormen van de betreffende onderneming.
Door razendsnelle economische en technische ontwikkelingen, kan men even " het spoor bijster zijn ".
Uit het Bedrijfseconomisch Analyse Organigram, wat Business Solution Systems als standaard hanteert,
worden niet zichtbare onderliggende elementen getraceerd en geanalyseerd, die er doorgaans voor
zorgen, dat de ondernemer en verantwoordelijke managers " het spoor even bijster zijn " !
Dat is absoluut geen schande, maar eerder een algemeen bekend probleem.
Ondernemingen, die al vele jaren existeren en succesvol zaken doen, hebben in het hedendaagse
zakenleven te maken met razendsnelle technische en economische ontwikkelingen.
Deze razendsnelle ontwikkelingen, zijn vaak te snel aan het bedrijf toegevoegd en worden derhalve in
vele gevallen, niet optimaal toegepast.
De nieuwe technische en economische ontwikkelingen fungeren individueel wel vaak optimaal, maar
stagneren in zijn algemeenheid, omdat deze niet zijn aangepast aan de basis,- en onderliggende ( niet
zichtbare ) elementen van de onderneming.
Hierdoor wordt een " Doolhof situatie " gecreëerd !

Zie schema " Doolhof situatie "

Wat zijn basiselementen, en wat zijn onderliggende ( niet zichtbare ) elementen ?
> Zie ook het Bedrijfseconomische Analyse Organigram

Product
Wie leverd de
producten ?

<< Zo Nee

Eigen
productie

Basiselement

Zo ja >>

Wie leverd
grondstoffen ?

Onderliggende - niet zichtbare elementen

Wat is de
inkoopsprijs ?
De onderneming zal in twee fases worden geanalyseerd:
Fase 1:

Interne bedrijfsanalyse
Hierin worden alle ellementen geanalyseerd, die betrekking hebben op alle interne
aangelegenheden zoals bijvoorbeeld:
Locatie, indeling en functionaliteit van het bedrijfspand, management, kwaliteit en productiviteit
personeel ( inzet, motivatie, kennis e.d ).

Fase 2:

Product analyse
In deze fase wordt het product ( producten ) geanalyseerd, hetzij ter verbetering of uitbreiding.
Producten worden geanalyseerd op o.a:
Kwaliteit, trend en design, productie, grondstoffen, verpakking, voorraadbeheer, distributie en
logistiek, afnemers, service en garantie.

Nadat fase 1 en 2 geanalyseerd zijn, worden deze samengevoegd in een vernieuwde ondernemings structuur, zonder de bestaande basiselementen van de onderneming te veranderen.
De vernieuwde ondernemingsstructuur garandeert de onderneming, dat een optimaal functioneren van
alle bestaande basiselementen gewaarborgd is.

Product en bedrijfsanalyse
Marktonderzoek
Afzet

Gebruiksaanwijzing
Verpakking

Reclame
Research

Afnemers
Grondstoffen

Inkoopprijs

Distributie
& Logistiek

Nieuwe
producten
en diensten

Garantie

Voorraad
beheer

Service

Kleur

Uitbreiding

Vorm

Trend & Design

Productie

Verbetering
Product

Inkoop

Kwaliteit

Dienstverlening

Doelgroep

Fase 2

Bedrijfspand

Locatie

Onderneming

Rechtsvorm

Indeling

Bereikbaarheid

Directie

Verantwoording

Management

Efficiency

Funtionaliteit

Fase 1

Verantwoording

Personeel

Taakverdeling

Kwaliteit

Kennis

Vaardigheden

Individuele
productiviteit
Inzet

Soort
Dienstverband

Motivatie

Netto loon

Verkoop
technieken

Communicatie
vaardigheden
Training en
opleiding

Lasten

Hoe ontstaat een doolhof situatie ?
Hoe haal ik het optimale uit mijn onderneming !
Optimale bedrijfssituatie

Afbeelding A

Doolhof situatie

Voorbeeld:
Automatisering & Netwerkbeheer

Afbeelding B

V

Toevoeging:
Nieuwe software

> Toegevoegde nieuwe elementen / bestanddelen

> Vaste elementen / bestanddelen

> Aanverwante elementen / bestanddelen
Afbeelding A
De toegevoegde nieuwe elementen zijn als vast bestanddeel in de onderneming geïnstalleerd, en kun nen nu optimaal worden toegepast aan de bestaande aanverwante elementen.
Om dit probleem te voorkomen, dient men de onderneming eerst goed voor te bereiden, en eventueel
aan te passen, alvorens men de nieuwe elementen cq. bestanddelen toevoegd en installeert.
Afbeelding B
Hier is duidelijk te zien, dat de toegevoegde nieuwe elementen niet op de juiste plaats staan, en zelfs
niet aansluiten aan de aanverwante elementen.
Bij het niet juist installeren van nieuwe elementen
en verplaatsen zich de aanverwante elementen.

, openen zich de vaste elementen
Zie afbeelding B > V

Hoe wordt deze " Doolhof situatie " opgelost ?
1. Eerst wordt onderzocht, naar de vaste elementen cq. bestanddelen binnen de onderneming.
2. Dan worden de toegevoegde nieuwe elementen op de juiste positie, als vast element geïnstalleerd,
daar waar het nieuwe element toegepast gaat en moet worden, enwel zodanig dat deze in directe
verbinding staat met de aanverwante elementen.
3. De aanverwante elementen, die ook als basis element fungeerde, kunnen nu optimaal functioneren
met het toegevoegd nieuw element, wat nu als fundamenteel vast bedrijfselement is geworden.

Trap naar zakelijk succes
De belangrijkste elementen
Men zegt doorgaans, dat een startende ondernemer 3 jaar ( 36 maanden ) nodig heeft, om haar / zijn
bedrijf succesvol en winstgevend te maken.
Business Solution Systems deelt deze mening niet, omdat het succes en het behalen van winst niet
afhankelijk is van tijd, maar van het product en de daaraan vebondene zakelijke elementen en waarden
binnen de onderneming.
Business Solution Systems is er wel van overtuigd, dat een periode van 36 maanden nodig is, om een
nieuw bedrijf structueel te vormen, om optimaal deel te kunnen nemen aan de huidige, snel groeiende
economie, en al haar technische ontwikkelingen.
De trap naar zakelijk succes geeft aan, hoeveel werkdagen per jaar, de startende ondernemer aandacht
moet besteden, om het betreffende zakelijk element tot een succes te maken.
Voor bestaande ondernemingen, met jarenlange ervaring, geldt hetzelfde principe, echter met het grote
verschil, dat de elementaire waarde in procenten ( % ) bepalend zijn voor het blijvend succes van het
product en de onderneming.
Toelichting berekening: Zakelijke elementen en percentages elementaire waarde
Business Solution Systems gebruikt hierbij een analyse formule, waarbij de periodieke factor van
36 maanden een belangrijke rol spelen.
Resultaat is, hoeveel werkdagen per jaar, als strategisch en operationeel aandachtsaspect nodig zijn,
om succesvol zaken te doen en blijven doen, berekend per zakelijk element.
Business Solution Systems heeft hierbij een gemiddelde van 21 werkdagen per maand aangehouden,
uiteraard rekening gehouden met feest,- en vakantiedagen.
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Trap naar zakelijk succes / Toelichting aandachtaspecten
TOELICHTING STRATEGISCHE EN OPERATIONELE AANDACHTSASPECTEN
Zakelijke elementen, waarden en onderliggende elementen
Business Solution Systems, heeft volgens eigen ontwikkeld analyse systeem, het aantal werkdagen,
gemiddeld 21 per maand, berekend over een kalenderjaar van 252 werkdagen.
Hierbij heeft Business Solution Systems een werkweek aangehouden van 5 werkdagen ( maandag t/m
vrijdag ), inclusief 2 zaterdagen per maand, ter beschikking voor noodzakelijke werkzaamheden.
De " Trap naar succes " en al haar aspecten, zorgen ervoor dat de ondernemer " Het spoor niet bijster
raakt ", en dat de onderneming optimaal gaat en blijft functioneren.
Het totaal aantal werkdagen per jaar, gecontroleerd uit te voeren als strategisch en operationeel aandachtsaspect, per zakelijk element ( zie A t/m H ), worden door alle personeelsleden en verantwoordelijke
managers uitgevoerd, waarbij de directe en verantwoordelijke controle onder toezicht van de directie valt.
Om de onderneming zakelijk succes te garanderen, wordt het betreffend zakelijk element, gekoppeld
aan een goed georganiseerde afdeling, die onder leiding staat van een vakbekwaam manager.
Is er geen vakbekwaam manager voor betreffende afdeling in dienst, zo kan de directie een afdelings hoofd aanwijzen, met de nodige ervaring, indien noodzakelijk met professionele bijscholing.
Heeft de onderneming een of meerdere - bovengenoemde - aspecten niet in huis, zo is het uiterst
belangrijk, dat deze worden toegevoegd.
Het totaal aantal aangegeven werkdagen per zakelijk element, dienen het gehele kalenderjaar, optimaal
benut te worden, door de verantwoordelijke managers cq. diensthoofden, om zijn / haar afdeling
georganiseerd en efficiënt te maken en te houden.

Berekeningstabel hoeveel werkdagen per jaar er benut moet worden per zakelijk element
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Het aantal dagen - 7,56 - per jaar is per definitie een doorgaans acceptabel en realistische basis
berekening, betreffende hoeveel dagen men minimaal per jaar als aandachtspunt moet investeren per zakelijk element (A t/m H).
De percentages die verdeeld zijn per element en per jaar, zijn doorgaans een gemiddelde berekening vanuit ervaringen van verschillende ondernemingen die met een dergelijk problemattiek te maken hebben gehad, aangaande de transparantie binnen haar eigen onderneming.
Het totaal aantal werkdagen per jaar, die men moet benutten om alle strategische en operationele aandachtsaspecten te analyseren en eventueel aan te passen is een raadzaam advies voor iedere onderneming, deze in totaliteit te absolveren.

Verschillende Rechtsvormen van ondernemingen / # 1
Rechtsvorm:

> Intensieve werkdagen
: 7,56 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Hoofdondernemer / Directie

De rechtsvorm van een onderneming ( Eenmanszaak, V.o.F, B.V, e.d ) dient men ieder kalenderjaar te
controleren, of deze moet worden aangepast, of moet worden gewijzigd.
Ondernemers vergeten heel vaak, dat privé-zaken in heel veel gevallen " meegroeien " in de onderneming,
zodanig dat het zakelijk en privé-aspect niet meer gescheiden zijn van elkaar, ongeacht de geregistreerde
rechtsvorm van de onderneming.
Een jaarlijkse controle met eventuele aanpassingen en wijzigingen is niet alleen raadzaam, maar zelfs
verantwoordelijk verplicht.
Het analyseren van alle zakelijke en privé aspecten, moeten daartoe bijdragen, of de geregistreerde
rechtsvorm van de betreffende onderneming aangepast danwel gewijzigd moet worden, of in haar huidige
rechtsvorm kan blijven functioneren.
Dit geldt natuurlijk ook voor het optimaliseren en veilig stellen van alle financiële aspecten, die gekoppeld
zijn aan de onderneming, zoals hierna in het Rechtsvorm Analyse Schema is weergegeven.
Het meest gebruikelijke tijdstip van bovengenoemde analyse, wordt meestal uitgevoerd, direct na het
jaarlijks inventariseren van de onderneming teneinde het kalender,- belastingjaar.
Echter adviseert Business Solution Systems deze jaarlijkse inventarisatie niet af te wachten ten einde het
kalender,- belastingjaar, maar bovengenoemde analyse uit te voeren direct na het tweede kwartaal.
Optimale periode voor Business Solution Systems is de vakantieperiode, die de betreffende onderneming
hanteert, zodat bij terugkomst van vakantie, het analsyerapport klaar is en overhandigd kan worden aan
de directie.
De directie kan daarna, onmiddellijk overgaan tot maatregelen nemen, die tot voordelen moet leiden, nog
voor het einde van het betreffende kalender,- belastingjaar.
Dit in verband met belastingvoordelen, afschrijvingen en dergelijke.

Zie Rechtsvorm analyse schema
Blad # 2

Verschillende Rechtsvormen van ondernemingen / # 2
Rechtsvorm Analyse Schema
Hoe kan men bepalen, wanneer de rechtsvorm van de onderneming aangepast of gewijzigd moet
worden ?
Onderstaand Rechtsvorm Analyse Schema laat duidelijk zien, van hoeveel factoren deze afhankelijk zijn.
Het analyse schema ( de meest gebruikte rechtsvormen ) is zeer zeker niet alleen voor startende
ondernemers !
Vreemd kapitaal
Gehuwd
Startkapitaal

Eigen kapitaal
Familiestand

Ongehuwd

Financiële waarde
Aantal kinderen

Onderneming
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Optimale bedrijfslocatie
Optimale Locatie

> Intensieve werkdagen
: 22,66 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Hoofdondernemer / Directie

Een optimale locatie is onmiskenbaar, direct verbonden aan het bedrijfspand, hetzij nieuwbouw of een
bestaand bedrijfspand.
De keuze voor een optimale locatie en het daarop gevestigde bedrijfspand, is natuurlijk afhankelijk van het
product ( diensten zijn ook producten ), wat men gaat leveren of al geruime tijd levert.
Startende ondernemer:
Voor startende ondernemers, is het uiterst belangrijk, de nieuwe onderneming niet te vestigen in een
bedrijfspand wat te duur en te groot is, alleen omdat de locatie ( ligging ) optimaal schijnt te zijn.
Afhankelijk van het product, is een bedrijvencentrum - ook wel Ondernemingscentrum genoemd - de
ideale oplossing om een bedrijf op te starten, omdat vele faciliteiten aldaar voorhanden zijn.
Business Solution systems adviseert en ondersteund de startende ondernemer, bij het zoeken en
bemiddelen van de voor hem / haar optimale locatie en bedrijspand.
Ervaren ondernemers:
Veel ondernemers, die al jaren lang actief zijn op dezelfde locatie, en vanuit hetzelfde bedrijfspand haar
producten aanbieden, zoeken vaak naar andere vestigingsmogelijkheden, omdat men van mening is, dat
de huidige locatie niet meer klant ,- en productvriendelijk is !
In bepaalde situaties, is voor de onderneming een verhuizing naar een andere locatie, alsmede bedrijfspand, de meest voor de hand liggende oplossing ( bijv. bedrijfspand wordt te klein ).
Maar het komt ook vaak voor, dat ondernemers voor de keuze gesteld worden, de nieuwe locatie te kiezen
vanwege de ideale ligging.
Het daarop gevestigde bedrijfspand, wordt daarom in vele gevallen, als tweede keus en troostprijs
geaccepteerd, omdat het totaalpakket prijsgunstig aangeboden werd.
En dat terwijl het bedrijfspand als logische eerste keuze moet gelden.
Bij Business Solution Systems zijn ook veel voorbeelden van verhuizingen bekend, waarbij grote
inschattingsfouten zijn gemaakt, die men had kunnen voorkomen !
Bij het zoeken naar een optimale locatie, moet men ook bekijken, wat de toekomstige mogelijkheden zijn.
Business Solution Systems is van mening, dat een optimale locatie een object is, die men in een later
stadium moet kunnen aanpassen, met minder financiële middelen dan de verhuiskosten, en dat men kan
optimaliseren ( klant,- en productvriendelijk maken ) aanhand de huidige economische normen en
aspecten, het product en klantenbestand.
Business Solution Systems bepaald de optimale locatie, aanhand van ondernemingsvormen en
activiteiten, die automatisch gekoppeld zijn aan het soort product wat de onderneming aanbiedt.
Soort ondernemingen en locaties:
1. Fabrikanten en Productiemaatschappijen
2. Groothandel en Import & Export bedrijven
3. Distributie & Logistiek
4. Bouw,- en Wegenbouw
5. Dienstverlening algemeen
6. Detailhandel / Winkeliers
7. Automobielbedrijven
8. Horeca / hotels, restaurants, cafés, snackbars e.d
9. Supermarkten en Warenhuizen

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
Consumentvriendelijke bereikbaarheid
Consumentvriendelijke bereikbaarheid / centrum
Consumentvriendelijke bereikbaarheid
Consumentvriendelijke bereikbaarheid / centrum
Consumentvriendelijke bereikbaarheid / centrum

Analyse Schema Bedrijfslocatie
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De locaties tussen ondernemingen, die gevestigd zijn op industrie-terreinen en de binnenstad, verschillen
natuurlijk met elkaar, maar hebben in het algemeen veel gemeenschappelijke aspecten, waaraan een optimale
locatie moet voldoen.
Ondernemingen zoals supermarkten en warenhuizen hanteren vaak een en dezelfde strategie:
1. Een goede bereikbaarheid voor leveranciers en consument
2. Over voldoende parkeerplaatsen beschikken voor de consument
3. Optimale toegankelijkheid d.m.v bedrijfsnaam richtingsaanduiding
Ondernemingen zoals Detailhandel en Horeca ( met name restaurants en cafés ), hebben vaak een complexere
keuze wat zeer zeker ook te maken heeft, met de financiële lasten ( huur, vergunningen e.d ) die men per
maand moet betalen.
Een optimale locatie voor een winkelier ( bijvoorbeeld kleding,- en speelgoedzaken ), is een bedrijfspand wat
past bij het product wat men aanbiedt, alsmede een groot etalageraam om al haar producten decoratief te
presenteren aan de consumenten, die op dat moment aan het winkelen zijn.
Een restaurant, eetgelegenheid en cafés, hebben nagenoeg hetzelfde streven, alleen in de vorm van een
zomerterras die wederom het zelfde resultaat moet realiseren als bij bovengenoemde winkeliers.
Het product ( in dit geval gezellig en sfeervol een drankje nuttigen of dineren ) in optimale vorm presenteren aan
de consument d.m.v. een gezellig en mooi terras, voorzien van representatieve parasols e.d.
Zowel winkeliers als horeca ondernemers hebben een gemeenschappelijk doel:
Klanten cq. gasten te motiveren en daartoe te bewegen, om " binnen te komen " met als succesvol resultaat,
dat men iets koopt danwel iets nuttigt.
Business Solution Systems is de ideale zakelijke partner
voor ondersteuning en realisatie voor een optimale locatie.

Optimaal functionerende werkplek binnen de onderneming
Georganiseerde werkplek

> Intensieve werkdagen
: 45,36 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Unit Manager / Afdelingshoofd

Indien alle afdelingen ( ongeacht het aantal ) binnen de onderneming optimaal functioneren, dan spreekt
men over een goed georganiseerde werkplek.
Een goed georganiseerde werkplek is de draaiende motor ( oftewel het hart ) van iedere onderneming.
" Met de juiste smering en onderhoud , zal deze motor, de onderneming draaiende houden "
Indien een of meerdere afdelingen, niet meer optimaal functioneren, zo kan men niet meer spreken over
een goed georganiseerde werkplek, omdat alle afdelingen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn.
Met andere woorden, alle afdelingen zijn afhankelijk van elkaar !
Een goed georganiseerde werkplek, bestaat niet alleen uit;
> Hard werkende werknemers
> Een goed ingerichte afdeling
> En op tijd beginnen met de dagelijkse werkzaamheden
Daar komt veel meer bij kijken !
Om een goed georganiseerde werkplek te optimaliseren en te realiseren, moet men minimaal 45 werkdagen per jaar investeren, om dit belangrijk aspect te verwezenlijken
Herkenning van functionaliteit en optimalisatie van afdelingen ( de meest belangrijke aspecten )
Een slecht georganiseerde werkplek herkent men doorgaans aan de onderstaande aspecten:
* Afdelingen binnen de onderneming, zijn omslachtig bereikbaar
> Liggen te ver uit elkaar, of / en zijn onlogisch verdeeld binnen de onderneming
* Afdelingen zijn van binnen, onoverzichtelijk en niet volledig ingericht
> Dat kan leiden tot wanorde van betreffende verrichte werkzaamheden
* Afdelingen zijn saai ingericht
> Dat kan leiden tot demotivatie van werknemers die werkzaam zijn op de betreffende afdelingen
* Afdelingen voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnormen en brandveiligheid
> Dit kan leiden tot onzeker gevoel en gedrag, wat invloed kan hebben op de werkprestaties
* Dezelfde taken en werkzaamheden zijn verdeeld over meerdere afdelingen
> Hierdoor ontstaan onnodige vertragingen en verwarringen binnen de betreffende afdelingen
* Slechte communicatie tussen personeel en afdelingen
> Dit kan leiden tot het maken van onnodige zoekacties en fouten van werknemers
* Het zoek raken van documenten (of niet correct invullen), die zijn overgedragen aan andere afdelingen
> Dit leidt niet alleen tot verwarring, maar ook tot grote vertragingen van de dagelijkse werkzaamheden
* Slecht georganiseerde koffie,- en lunchpauzes
> Werknemers kunnen zich benadeeld gaan voelen, omdat deze deel uit maken van het motivatieproces
Alle bovengenoemde ( meest voorkomende ) aspecten, dragen daartoe bij, dat de arbeidsuren niet
efficiënt worden benut, wat o.a kan leiden tot een enorm bedrag aan onnodige onkosten per werknemer.
Zie ook > Vakkundig personeel / Daadwerkelijke arbeidsuren per werknemer
Business Solution Systems biedt de ondernemer praktische en logische oplossingen,
die de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdelingen niet beïnvloeden !

Vakkundig personeel binnen de onderneming
Vakkundig personeel

> Intensieve werkdagen
: 75,60 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Afdelingshoofd / Hoofd personeel

Personeel die " geen hart voor de zaak hebben ", maar wel in het bezit zijn van de vereiste opleidingen,
diploma's met eventuele ervaringen en referenties van ondernemingen, zijn voor Business Solution
Systems geen aanleiding om deze personeelsleden te betitelen als zijnde " Vakkundig " !!
Om " de motor " ( werkplek ), binnen de onderneming optimaal draaiende te houden, benodigd men de
" juiste smering " ( personeel ), voor de " juiste onderdelen " ( afdelingen ) !
Personeel, die al jaren werkzaam zijn binnen de onderneming, hebben vaak een voorbeeldfunctie ten
opzichte van personeel die sinds kort in dienstverband zijn aangenomen, hetzij part-time of full-time.
Deze voorbeeldfunctie is echter alleen van toepassing, indien de werkplek goed georganiseerd is, waarbij
alle werkzame personeelsleden binnen de betreffende afdelingen optimaal en efficiënt functioneren.
Van de 14 ondernemingen, waar Business Solution Systems in 2005 en 2006 een marktonderzoek
geabsolveerd heeft, waren 7 ondernemers zich niet bewust, dat personeelsleden die al jaren lang in
dienst zijn, maar al te graag en vaak gebruik maakte, van alle mogelijkheden, materialen en producten
waar men normaal gesproken toestemming voor nodig heeft !
Bij 4 ondernemers was men zich wel bewust van bovengenoemde aspecten, echter heeft men slechts
" de touwtjes iets strakker aangetrokken ", omdat men het personeel - wat al jaren lang een onderdeel is
van de onderneming - " niet tegen het zere scheenbeen wil trappen ", en het gevoel geven dat men
strenger geworden is.
De 3 andere ondernemers, waren zich terdege bewust, dat veel personeelsleden zich binnen de onderneming " nogal thuis voelde ".
Deze 3 ondernemers hebben " de touwtjes heel erg strak aangetrokken ", waarbij bepaalde aspecten niet
in acht zijn genomen, wat uiteindelijk heeft geleid tot frustraties binnen de onderneming.
Bij al deze voorheen genoemde ondernemingen, heeft Business Solution Systems met succes bereikt,
dat het personeel meer begrip kreeg voor de genoemde situatie (s) binnen de onderneming.
Tevens kreeg het personeel meer respect voor de onderneming, met alle zakelijke aspecten die daaraan
verbonden zijn.
Hierdoor werd het personeel nog meer gemotiveerd, om gezamenlijk mee te werken aan alle doel stellingen die de onderneming nastreeft.
Business Solution Systems heeft omtrent voorheen genoemde problematiek, een uniek en succesvol
concept ontwikkeld.
" My Work is my Company - My Company is my Business "
Afhankelijk van het aantal personeelsleden en de omvang van de onderneming, installeert Business
Solution Systems binnen 7 werkdagen bovengenoemd concept binnen de onderneming.
Business Solution Systems garandeert iedere onderneming, dat alle personeelsleden zich verantwoord,
prestatiebewust en gemotiveerd gaan opstellen en presteren als zijnde;
" Mijn werk is mijn bedrijf - mijn bedrijf is mijn zaak "
In bovengenoemd concept, is tevens een gemotiveerd beloningselement toegevoegd, wat ten gelde
gemaakt wordt bij het behalen van de in het concept vermelde positieve resultaten.
Zie ook > Probleem aspecten - "Standaard reorganisatie aspecten " -

Reclame & Adverticing # 1
Reclame & Adverticing " het visitekaartje van de onderneming "
Reclame & Adverticing

> Intensieve werkdagen
: 105,84 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Afdelingshoofd / Reclame manager

De reclame is toch wel het opvallendste onderdeel van de marketing, ook al worden deze reclame activiteiten binnen de onderneming, op zich zelf staand uitgevoerd.
Reclame kent vele vormen, waarbij fantasie en werkelijkheid dicht bij elkaar liggen.
Fantasie, omdat alle middelen gebruikt worden, bijvoorbeeld via de televisie, waarbij toekomstige
beelden worden gebruikt, zoals de autofabrikanten dit veelvoudig toepassen.
Werkelijkheid, omdat men vaak wil weergeven, dat bepaalde producten onmisbaar zijn voor het dagelijks
leven van de consumenten.
Vaak worden deze reclamemiddelen toegepast bij levensmiddelen, acties en concurrerende producten.
Hierbij wordt ook gretig gebruik gemaakt van lachwekkende humoristische reclamemethoden.
Belangrijk te vermelden is, dat de onderneming eerst een marktonderzoek laat uitvoeren, hetzij zelf of door
de marketingafdeling binnen de onderneming, om te bepalen welke doelgroep (en) men wil bereiken.
Hierbij kan men gebruik maken van diverse instrumenten danwel mogelijkheden, waarbij men eerst moet
bepalen, hoe hoog het reclamebudget is, wat men op dat moment ter beschikking heeft.
Daarna moet men gaan overleggen en bepalen, welke reclame-instrumenten men wil gaan toepassen,
omdat er grote prijsverschillen zijn per reclame-instrument.
Niet alleen de prijs is bepalend voor de keuze, welk reclame-instrument men wil gaan gebruiken, maar
ook de bereikbaarheid van de doelgroep (en).
In de loop der jaren, is er op reclamegebied veel veranderd, vooral omdat het intermedia een grote rol is
gaan spelen.
Maar zonder de gebruikelijke reclame-instrumenten, zal de nog zo mooie internetmedia zoals een
website of webwinkel geen winstgevende resultaten opleveren.
Het internetmedia levert niet alleen voor de onderneming grote voordelen op, maar ook voor de
consumenten.
Zo worden de reclameuitgaven beperkt tot het noodzakelijke aan tekst en foto's ( bijv. in dagbladen en
magazines ), met het verwijs naar de naam van de betreffende website van de onderneming, waarop alle
benodigde informatie vermeld staat ( in woord en beeld ), omtrent producten, diensten, prijzen en
voorwaarden.
Sponsoring van verenigingen en organisaties, is een veelvoudig gebruikt reclame-instrument, waarbij
men uitsluitend gebruik maakt van geselecteerde doelgroepen.
De meest gebruikelijke reclame-instrumenten:

De meest gebruikelijke reclame instrumenten:
Advertenties

Direct Mail

Televisie & Radio

Internet

Sponsoring

Reclame & Adverticing # 2
Reclame & Adverticing " het visitekaartje van de onderneming "
Maar er is natuurlijk ook nog de persoonlijke benadering, om producten aan te bieden en te promoten,
zoals op beurzen en evenementen.
Ongeacht het product wat de onderneming aanbiedt of aan wil bieden, het product is altijd gekoppeld
aan de naam van de betreffende onderneming.
Dus alle reclame activiteiten van producten, zijn te allen tijde gekoppeld aan het promoten van de
namenbekendheid van de onderneming.
Dat betekend, dat reclame activiteiten beginnen met representatief briefpapier, het traditionele visitekaartje en het bedrijfslogo van de onderneming.
Doel van reclame
Het maken van reclame, is niet alleen het promoten van een product en de namenbekendheid van de
onderneming, maar heeft ook andere belangrijke doelstellingen.
Klantenbinding en het product koppelen aan andere producten, die de onderneming in haar assortiment
heeft, is evenzo belangrijk !
Bijvoorbeeld, supermarkten, bouwmarkten en warenhuizen geven hierin een goed voorbeeld.
Vergeten wordt vaak, dat men de verpakking van het bijbehorend product vergeet te gebruiken als
reclame-instrument.
En indien men gebruik maakt van het verpakkingsmateriaal, dan vergeet men vaak, andere producten
te vermelden die de onderneming in haar assortiment heeft.
In de verpakking, wordt dikwijls vergeten, een kleine brochure toe te voegen, waarop de andere producten
vermeld staan, die de onderneming in haar assortiment heeft.
Natuurlijk hoeven niet alle producten in deze brochure vermeld te worden, maar zeer zeker wel die
producten, die nog onbekend zijn bij de consument.
Duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, vormgeving en merknaam
Er zijn talloze voorbeelden van producten, waarbij nagenoeg alle reclame-instrumenten optimaal worden
benut.
Deze producten voldoen in de meeste gevallen dan ook aan alle criteria en verwachtingen, die de consument, in deze producten stelt.
Alle aspecten rondom het product, dienen voor de consument, op een zo duidelijk mogelijke en simpele
wijze bekend gemaakt danwel omschreven te worden.
De vormgeving van verpakkingen, waarvan de inhoud vloeibaar is, zijn niet alleen belangrijk als het gaat
om gebruiksvriendelijkheid, maar ook om " het oog van de consument te strelen ".
Een goed voorbeeld komt uit de parfumerie-industrie, waarbij de verpakking ( het flesje ) vaak " oogverblindend " mooi is, dat deze te mooi is om niet te kopen.
En dan nog eens de handige verstuiver, die daar ook nog eens voor zorgt, dat het gebruik op een zo
zuinige en efficiënte wijze gegarandeerd wordt.
Fabrikanten hebben hier dus goed over nagedacht, vooral met de wetenschap, dat het product ( met
name de inhoud ) niet goedkoop is.
Natuurlijk is de geur van het betreffende product, voor de consument doorslaggevend om het te kopen.
Maar dit aspect, het product zelf ( de inhoud ), wordt behandeld in > Uitstekend Product <

Reclame & Adverticing # 3
Reclame & Adverticing " het visitekaartje van de onderneming "
Er zijn ook nog andere voorbeelden van vormgeving.
Zo wordt de verpakking aangepast op een slimme gebruiksvriendelijke wijze, waarbij de inhoud ( de vloeistof ) hetzelfde blijft, met als doel een grotere afzetmarkt en omzet te bereiken.
Een goed voorbeeld is de WC Eend, wat destijds ook is gekozen als " Het product van het jaar " !
De vorm werd op een hele slimme maar eenvoudige manier aangepast, zodanig dat de inhoud beter en
gemakkelijker aan te brengen was, voor dat doel waarvoor het was bestemd.
Door de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe aangepaste verpakking, werd dit product
een groot succes !
Maar dit groot succes is natuurlijk hoofdzakelijk tot stand gekomen, door de reclame-instrumenten die
de betreffende onderneming heeft toegepast.
Zo werd de naam WC Eend gekoppeld aan een nieuw uiterlijk, wat op de verpakking ( plastic fles ) werd
geplakt, namelijk de afbeelding van een eendenkop met kromme hals.
En op bijvoorbeeld het reclame-instrument " de televisie " kon men zien, welke voordelen deze nieuwe
gebruiksvriendelijke verpakking ( de kromme eendenhals ) met zich mee bracht..
Het bedenken van een reclame-campagne voor een bepaald product, is doorgaans weggelegd voor
creatieve mensen, en lijkt op het oog gemakkelijk om te doen.
Het tegendeel is waar, vooral omdat er meer bij komt kijken, dan alleen maar iets toepasselijks verzinnen,
wat bij het product past.
Algemene kennis van het product zelf, de doelgroep die men wil bereiken, afzetmogelijkheden en de prijs
is uiterst belangrijk, om een reclame-campagne op zijn minst voor te kunnen bereiden.
Een merknaam, merklogo of een naam bedenken van een bepaald product, dient tevens aan dezelfde
criteria te voldoen.
Vooral in de sportartikelen branche is dit uiterst belangrijk, omdat de Merknaam en het bedrijfslogo een
bepaalde economische waarde voor de consument garandeerd, enwel meestal op internationaal niveau.
Het ontwerpen van een bedrijfslogo, dient voor de consument een herkenbaar merkteken te zijn, wat men
kan terug koppelen aan het product cq. producten wat betreffende onderneming in haar assortiment heeft,
danwel produceert.
Zo kunnen dezelfde sportschoenen van een bepaalde serie worden aangepast cq. worden verbeterd.
Deze sportschoenen, die met succes zijn verkocht, behouden dan wel de gebruikelijke merknaam, echter
wordt er een nieuwe naam aan toegevoegd.
Een goed voorbeeld zijn de in serie geproduceerde sportschoenen van Nike voor het basketballen.
Na veel research, zijn deze sportschoenen verbeterd, en zijn voorzien van zogenaamde luchtkamers in de
zolen, om de springkracht te verhogen.
Deze nieuwe aangepaste en verbeterde schoenen kregen destijds een nieuwe naamtoevoeging namelijk
" Nike - Air ".
Omtrent deze nieuwe sportschoenen, heeft men een geheel nieuwe reclame-campagne uitgewerkt en
gepresenteerd, wat daartoe geleid heeft, dat Nike marktleider is geworden van sportschoenen in het
algemeen.
Deze succesformule is zeer zeker niet vanzelfsprekend, vooral als men bedenkt dat Nike destijds
meerdere keren op het punt stond failliet dreigde te gaan,

Marketing # 1
" Zonder Marketing vaart niemand wel "
Marketing & Sales

> Intensieve werkdagen
: 136,08 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Afdelingshoofd / Marketing manager

Voor vrijwel alles wordt naar een afzetmarkt gezocht.
En als die afzetmarkt wordt gevonden, komt ook de Marketing "om de hoek kijken ".
Hoe verkoopt men de goederen en diensten ? En welke verkoopinstrumenten zet men daartoe in ?
In eerste instantie wordt de term Marketing meestal beperkt tot het verkoopbeleid van commerciële
goederen.
Dit geldt ook voor commerciële diensten zoals verzekeringen en de activiteiten van bijvoorbeeld reisbureaus en banken.
De onderlinge verwevenheid van bedrijfseconomie en commerciële economie is groot !
Alhoewel het Marketingbeleid alles omvattend is, van alle activiteiten binnen de onderneming, zo vindt
Business Solution Systems het raadzaam, de marketingafdeling binnen de onderneming van bepaalde
taken te ontlasten, om zodoende tot betere resultaten te komen.
De gewenste resultaten kunnen dan ook uitsluitend worden bereikt, door optimale samenwerking met
alle afdelingen binnen de onderneming alsmede alle externe organisaties die verbonden zijn aan de
betreffende onderneming.
Daarom ook, dat Business Solution Systems het product,- en prijsbeleid, logistiek,- en distributiebeleid,
reclame,- en verkoopbeleid los koppeld van het marketingbeleid.
Hierdoor is het voor iedere beleidmanagers mogelijk, onafhankelijk van elkaar, echter wel in gezamenlijk
overleg, tot optimale en positieve beleidsresultaten te komen.
Dat in de marketing, analyse en beleid dicht bij elkaar liggen, kan worden duidelijk gemaakt met
onderstaand voorbeeld.
> Wanneer een onderneming het opvoeren van het marktaandeel van een bepaald product beoogt, is
niet alleen een nauwkeurige analyse van de afzetsituatie vereist, maar ook kennisneming van de
instrumenten die de bedrijfsleiding geschikt acht, voor het verwezenlijken van de gestelde doeleinden
van de onderneming.
> Hierbij speelt ook een rol, welk " Corporate Image " een onderneming wil overbrengen.
> Zo kan een onderneming milieuvriendelijk, klantvriendelijk en innovatief zijn.
Deze factoren hebben invloed op de manier waarop men een hoger marktaandeel wil bereiken !
Marktvormen en Marktstrategie
De objectieve marktomstandigheden, die tezamen de marktvormen bepalen, dienen goed te worden
onderscheiden van de subjectieve gedragingen van de oligopolisten, de marktstrategie.
Het geheel van gedragingen, de marktstrategie, wordt gecoördineerd door het doel waarop de activiteiten
van de onderneming zijn gericht.
Concurrentie
Of men in ernstige mate wordt bedreigd met potentiële concurrentie, hangt af van de factoren die de
toetreding belemmeren.
Bij wijze van globale benadering, worden de volgende belemmeringen genoemd, waarbij B.S.S afziet van
formele vestigingsbarrières.

Marketing # 2
" Zonder Marketing vaart niemand wel " / 2
Ten eerste, hebben de bestaande ondernemingen een hechte marktpositie opgebouwd, gebasseerd op
de specifieke eigenschappen van hun product, waardoor een klantenbinding is ontstaan.
De product-differentiatie kan zijn geaccentueerd door de reclame, de verpakking, het dienstbetoon en de
kwaliteit.
In al deze gevallen is het gevolg, dat de consumenten een zekere voorkeur voor het product van een
bepaalde onderneming hebben.
Een nieuwe onderneming moet een dergelijk voorkeurspositie nog geheel opbouwen.
Daarmee zijn grote investeringen en hoge transactiekosten gemoeid.
Ten tweede, produceren de bestaande oligopolisten meestal reeds in zodanig grote series, dat zij als
gevolg van de productie op grote schaal een bepaalde graad van efficiëntie hebben bereikt.
Wanneer men aanneemt, dat een nieuwe producent niet onmiddellijk met een groot kwantum op de
markt komt, liggen zijn potentiële gemiddelde kosten beduidend boven die van de bestaande
oligopolisten.
Zou de potentiële concurrent deze belemmering enigszins willen overbruggen, door toch een relatief hoge
productie te overwegen, ervan uitgaande dat hij de producten verkoopt, dan wordt hij geconfronteerd met
zeer omvangrijke investeringen.
Ten derde kan worden opgemerkt, dat het beleid van de gevestigde ondernemingen op steeds langer
wordende perioden betrekking heeft.
Men projecteert nu het productieprogramma dat over vijf a tien jaar actueel is.
Potentiële concurrenten baseren hun eventuele toetreding in steeds mindere mate op de marktsituatie
die op een bepaald moment voorhanden is.
Daar staat tegenover, dat een nieuwe concurrent door innovatie juist het langetermijnprogrogramma van
de gevestigde ondernemingen kan doorkruisen.
Door de Europese eenwording en de globalisering, is deze mogelijkheid veel belangrijker geworden.
Tot slot, hebben bestaande ondernemingen een voorsprong, omdat zij beschikken over een grote
technische kennis.
Naarmate zij in sterkere mate aan research doen, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, zal het voor
" newcommers " moeilijker zijn, zonder aanloopmoeilijkheden een positie in de markt te veroveren !
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Marketing # 3
" Zonder Marketing vaart niemand wel " / 3

De consument
Consumeren is, in de economie, het kopen van goederen door consumenten.
Consumenten, gezinnen en andere samenlevingsvormen, noemt B.S.S ook wel consumptie huishoudingen en goederen noemen wij consumptiegoederen.
In de economie gaat B.S.S ervan uit, dat de individuele consumenten naar een zo groot mogelijke
behoefte bevrediging streven.
Zij zijn in staat, gegeven hun voorkeuren, goederen combinaties zo te rangschikken, dat zij daaraan een
maximaal nut ontlenen.
Algemeen bekend is, dat de consumenten in dit streven, worden beperkt door de prijzen van de goederen
en het inkomen.
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Marketing # 4
Marktonderzoek
De ondernemer heeft voor het opstellen van het product-, prijs-, distributie en reclamebeleid een diep gaande kennis nodig van de afzetmarkt en de marktomstandigheden.
Vragen over de groeimogelijkheden van de markt-, prijs-, en kortingstructuur, de bijzondere kenmerken
van de afnemers, dienen in gedetailleerde vorm te zijn beantwoord alvorens een gefundeerd marketing plan kan worden opgesteld.
Vaak zijn deze karakteristieken van de markt niet bekend, en moeten zij door middel van een onderzoek
worden blootgelegd.

MARKTONDERZOEK
Informatie
Marktstructuur

Marktontwikkeling
Transactiekosten

Procedure

Ervaring
onderneming

Objectiviteit
B.S.S

Wijze
van meting

Controleerbare
methode

Onderzoekstermijn

Budget onderzoek

Best mogelijke
resultaten

De informatie over de marktstructuur en de marktontwikkeling wordt op verschillende manieren verzameld.
Elke onderneming heeft door haar verkoopactiviteiten kennis van de afzetmarkt waarop zij opereert.
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Toch beheersen groei en bloei van de onderneming de discusie, wanneer de lange termijn in ogen schouw wordt genomen, komt aandacht voor oogmerken zoals het marktaandeel en de groei daarvan
naar voren.
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Ook dient het concrete, dagelijkse beleid tegen de ruime aanduiding van het doel te worden
geprojecteerd,
Deze doelstelling blijft toch zo abstract dat daaraan niet kan worden ontleend, hoe de instrumenten in
concreto dienen te worden gebruikt.
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De leiding van de onderneming ontkomt dan ook niet, aan regelmatig overleg over de strategie, die men
wil volgen en het " Corporate Image " dat men wenst.
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Optimale Service
Optimale Service " succes verzekerd "
Optimale Service

> Intensieve werkdagen
: 166,32 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Directie / Management / Personeel

Het garanderen en verlenen van optimale service naar afnemers en consumenten, omtrent producten en
diensten die een onderneming aanbiedt en verkoopt, is een van de belangrijkste elementen binnen de
onderneming !
Business Solution Systems adviseert dan ook aan grote ondernemingen en multinationals, het zakelijk
service element afzonderlijk binnen de onderneming te installeren als zijnde " Service - management ",
die zich uitsluitend bezig houden met dit aspect.
Veel ondernemers, managers en personeelsleden hanteren het service element uitsluitend op het
product zelf, en dat terwijl het begrip " service ", op zakelijk niveau alles omvattend is !
Een optimale service, die een bepaalde onderneming hanteert en verleent, moet duidelijk herkenbaar
zijn omtrent producten en diensten die men aanbiedt en verkoopt.
Optimale service begint bij het eerste contact met de afnemers en consumenten !
Veel ondernemers verschillen nogal van mening als men vraagt; wanneer het eerste contact met de
betreffende afnemers en consumenten was, en welk zakelijk element men heeft toegepast.
Belangrijk is ook te vermelden, dat een iedereen die werkzaam is voor een onderneming, een belangrijk
deel bijdraagt aan de verantwoordelijkheid en uitvoering van desbetreffende service, wat bepalend is voor
het succesvol op de markt brengen ( en behouden ) van producten en diensten die de onderneming
aanbiedt en verkoopt.
Het verlenen van service aan afnemers en consumenten is een dagelijkse opgave, als men kennis heeft
van alle zakelijke elementen die daaronder vallen.
De belangrijkste herkenbare onderliggende elementen van optimale service zijn:
-1]
-2]
-3]
-4]
-5]
-6]
-7]
-8]
-9]
10]

Duidelijke en klantvriendelijke reclame activiteiten naar afnemers en consumenten
Klantvriendelijke maar duidelijke overeenkomsten met distributeurs en afnemers
Klantvriendelijke offertes naar distributeurs en afnemers ( groothandel en detailhandel )
Klantvriendelijke facturen, aangaande betalingen van factuurbedragen
Snelle en correcte leveringen aan distributeurs, afnemers en consumenten
Het dagelijks onderhouden van contacten met distributeurs en afnemers, hetzij telefonisch of
persoonlijk ( omtrent eventuele problematieken die zijn of kunnen ontstaan )
Duidelijk en overzichtelijk distributie,- en logistiekbeleid, indien in eigen beheer
Klantvriendelijke en duidelijke garantiebepalingen omtrent producten en diensten naar afnemers
en consumenten.
Optimaal ingerichte en snel reagerende klantvriendelijke help,- en service desk, om producten en
diensten te kunnen ondersteunen met informatie en het verhelpen van eventuele problemen.
Personal approach & After Sales op een klantvriendelijke en consequente wijze ten uitvoer brengen

Het verlenen van optimale service binnen de onderneming, naar distributeurs, afnemers en consumenten,
wordt uiteindelijk door alle zakelijke elementen en personeelsleden ondersteund, om zodoende tot een
optimaal service resultaat te komen.
Volgens Business Solution Systems, is het streven naar optimale service te weinig !
Het verlenen van optimale service moet een vast element zijn binnen de onderneming, om zodanig het
verkoopproces met succes te garanderen van alle producten en diensten die men aanbiedt en verkoopt.

Uitstekend product
Uitstekend product " verdient meer aandacht als men denkt "
Uitstekend product

> Intensieve werkdagen
: 196,56 per jaar
> Wie is verantwoordelijk : Directie / Management

Een algemene regel voor de ondernemer is;
De verpakking kan nog zo gebruiksvriendelijk en mooi zijn, maar als het product zelf de consument niet
aanspreekt, zo zal het betreffende product door de consument eenmalig worden aangeschaft, en in ergste
geval in de winkel blijven liggen.
Is het product door de consument eenmaal aangeschaft, en men is niet tevreden, zo zullen de gewenste
verkoopresultaten tegenvallen, omdat de welbekende " mond op mond reclame ", in dit geval op negatieve
wijze, op het betreffende product zal blijven hangen.
Een uitstekend product, is derhalve niet alleen afhankelijk van design,
gebruiksvriendelijkheid en prijs !
Het succesvol op de markt brengen van een of meerdere producten en diensten, is afhankelijk van alle
zakelijke elementen, die binnen de onderneming zijn geïnstalleerd en hoe deze worden uitgevoerd.
De prijs van het product wordt dan vaak ook bepaald, aan de hand van alle zakelijke elementen, die bin nen de onderneming worden toegepast.
Derhalve is het ook belangrijk, een zo breed mogelijk assortiment van producten te produceren danwel
in aan te bieden ( bijvoorbeeld in de winkel ), om betere verkoopresultaten te bereiken.
Voorbeeld:
In het verleden, verkochten schoenenwinkels alleen nog maar schoenen en laarzen.
Vandaag de dag, verkoopt men allerhande aanverwante lederartikelen zoals riemen en gespen, handtassen en alles wat met leder te maken heeft, tot zelfs paraplu's aan toe.
Hoe groter het assortiment, destemeer apecten erbij komen kijken, om alle producten tot een succesvol
verkoopresultaat te verwezenlijken.
Producten op voorraad nemen, is vaak een niet haalbare zaak voor kleine ondernemers, maar is geen
reden om deze niet op te nemen in het assortiment, wat men wil gaan aanbieden.
Men dient dan wel hele duidelijke afspraken te maken met fabrikanten en leveranciers omtrent levertijden
om zodoende de consument snel en naar tevredenheid te kunnen bedienen.
Een goed voorbeeld zijn meubelzaken, die nagenoeg alles leveren met een bepaalde levertijd.
De consument heeft hier in het algemeen vrede mee, omdat het een begrijpelijke situatie is.
Begrijpelijk omdat men dergelijke grote producten niet op voorraad kan nemen, omdat men veelal ook
afhankelijk is, van de wens die consumenten aandragen zoals design en afmeting.
Maar dan dienen de toegezegde levertijden wel worden nagekomen, omdat consumenten hiervoor de
nodige tijd en moeite voor moeten vrij maken om het bestelde product in ontvangst te nemen, te plaatsen
en welmogelijk de nodige financiële middelen moeten regelen.
Nieuwe ideeën, voor nieuwe producten dienen zorgvuldig te worden bekeken op haalbaarheid, en of deze
passen in het beleid van de onderneming.
De directie en het management, dragen de gehele verantwoordelijkheid omtrent de dagelijkse werkzaamheden, om alle producten om een zodanige manier te begeleiden, vanaf de productie ( indien van toe passing ) danwel inkoop tot en met de verkoop hiervan.
Hierbij dienen alle zakelijke elementen binnen de onderneming optimaal te worden toegepast !

Concept;
“ My Work is my Company - My Company is my Business ”
" Door samenwerking sterk "
Resultaten, binnen 2 weken duidelijk zichtbaar
Toon meer respect voor elkaar
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Analyse situatie onderneming

Inzet van Business Solution Systems

CONCEPT
" My work is my Company My Company is my Business "

Doelstelling
Werknemers worden ondernemers binnen de onderneming
Basis kennis
Onderneming
Product kennis

Financiële kennis

Zakelijk inzicht

Doelstellingen

Wat moet er intern en
extern voorbereid
worden, om een
product op de markt
te brengen !

Welke kosten en
onkosten moet de
onderneming per
maand en per
afdeling afdragen !

Wat komt er zoal
bij kijken om een
onderneming
succesvol draaiende
te houden !

Wat moet de
onderneming doen,
om alle doelstellingen
te verwezenlijken !

Werknemers hebben nu algemene kennis opgedaan van de betreffende
onderneming, daar waar men werkzaam is, waardoor men ook meer begrip
krijgt voor de dagelijkse problematiek binnen en buiten de onderneming.
Eindresultaat
Meer motivatie

Meer begrip

Betere werksfeer

Meer inzet & efficiëntie

Meer respect

