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ONDERNEMEN
Voor het maken van deze opdrachten moet je eerst het  
stripboek De 9 levens van Van Bommel hebben gelezen.

Om de onderneming zo succesvol mogelijk te maken en te 
houden, kunnen bedrijven verschillende dingen doen. Deze 
activiteiten samen noemen we de marketingmix. De marke-
tingmix bestaat uit vijf woorden die allemaal beginnen met  
de letter ‘P’: Product, Prijs, Promotie, Personeel en Plaats. 

In deze opdracht gaan we kijken hoe Van Bommel deze vijf  
P’s heeft gebruikt en ingezet om zo succesvol te worden  
en te blijven.
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PRODUCT
Allereerst moet een bedrijf bedenken wat ze gaat maken. 
De familie Van Bommel heeft zich op schoenen gericht. 
Het is niet alleen goed om een product te kiezen waar  
je al iets van weet, maar het is ook belangrijk dat je de 
kwaliteit van het product goed in de gaten houdt. Op 
bladzijde 6 van de strip zie je hoe de onderneming 
langzaam groeit.

 1  Waarom is het verstandig om, als je een bedrijf 
begint, een product te kiezen waar je verstand  
van hebt?

 2  Hoe is dit gegaan bij de familie Van Bommel?

 3  Waarom is het belangrijk dat je de kwaliteit van 
het product goed in de gaten houdt?

 4  Frans van Bommel wilde enkele vernieuwingen 
invoeren. Zijn vader is het er niet mee eens.  
Welke vernieuwingen wilde Frans doorvoeren?

 5  Waarom zou zijn vader het daar niet mee eens  
zijn geweest?
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 6  Je ziet hierboven een afbeelding van een potje 
schoenpoets dat ook door consumenten gekocht 
kan worden. Wat heeft dit met de productie en 
verkoop van schoenen te maken?

PRIJS
De prijs van het product mag niet te hoog maar ook  
niet te laag zijn.

 7  Geef een reden waarom het niet goed is als de prijs 
van een product te hoog is.

 8  Geef een reden waarom het niet goed is als de  
prijs van een product te laag is.

 9  De prijs van een product komt tot stand door de 
kostprijs te verhogen met een winstopslag. Stel dat 
het het bedrijf 4 gulden kostte om de schoenen te 
maken op bladzijde 28 van de strip. 
 
Hoeveel procent winst rekent de winkelier dan aan 
de eerste man die de schoenen koopt?

 

10  Hoeveel procent winst rekent de winkelier aan  
de tweede man die de schoenen koopt?
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vragen en opdrachten

 11  Waarom rekent de winkelier twee verschillende 
prijzen?

12  We gaan nu eens kijken hoe de prijs van een  
paar schoenen tot stand komt met het volgende 
voorbeeld: 
 
Stel dat voor het maken van een paar schoenen 
voor E 8,10 aan leer en andere grondstoffen 
nodig is. De mensen die er werken moeten ook 
betaald worden. De loonkosten voor het maken 
van één paar schoenen zijn E 22,40. De machine-
kosten en de kosten voor energie zijn E 15,30 en 
aan overige kosten wordt E 9,40 berekend. 
 
Bereken de kostprijs van één paar schoenen.

13  Stel dat de winkel de schoenen met 45% winst wil 
verkopen. Hoe duur zijn de schoenen dan?

14  Als consument moet je ook nog 21% BTW 
betalen. Reken uit hoeveel de klant uiteindelijk 
betaalt voor deze schoenen.

PROMOTIE
Op de website van Van Bommel is te lezen:

Van Bommel schoenen worden vervaardigd volgens 
eeuwenoude van vader op zoon overgedragen inzichten. 
Een Van Bommel schoen ondergaat tijdens het productie-
proces gemiddeld 280 specialistische handelingen.
Hoogwaardige materialen zoals een lederen binnenzool, 
kalfslederenvoering, volnerf kalfsoverleer, pekdraad en 
kuipgelooid zoolleer garanderen kwaliteit. De collectie van 
Van Bommel bevat schoenen gemaakt volgens o.a. de 
moccassin maakwijze, de goodyear maakwijze, de blake 
maakwijze, de sachetto maakwijze en de ago maakwijze.

15  Hoe zou deze informatie kunnen zorgen voor  
een grotere omzet?
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  Promotiemiddel:

  Reden:

  Promotiemiddel:

  Reden:

  Promotiemiddel:

  Reden:

  Promotiemiddel:

  Reden:

  Promotiemiddel:

  Reden:

  Promotiemiddel

  Reden:

16  Van Bommel is gedurende de hele geschiedenis van de onderneming bezig om zichzelf en hun product te  
promoten. Hieronder zie je enkele afbeeldingen uit de strip staan. Zoek deze op en schrijf erbij welke vorm  
van promotie het bedrijf toepast en schrijf er ook bij waarom men voor deze manier kiest. Denk hierbij  
bijvoorbeeld aan omzetverhoging en/of naamsbekendheid.
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vragen en opdrachten

PERSONEEL
Goed personeel is erg belangrijk voor een onderneming. 
Bij het produceren maken zij de producten en in een 
winkel of bij dienstverlening zijn zij het gezicht van de 
onderneming. Personeel blijven motiveren is dus een 
belangrijke taak voor een baas om kwaliteit en service  
te kunnen handhaven.
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17  Het bedrijf werkt met zogeheten thuiswerkers. 
Wat zijn dit voor ‘arbeiders’ en hoe werkt dit 
systeem?

18  Op bladzijde 17 wordt er ook een ander idee 
geopperd door Johanna van Dinter. Leg haar  
idee uit en geef aan wat de voordelen zijn voor  
het bedrijf.

19  Op bladzijde 18 zie je enkele ‘beroepsziektes’ die 
bij schoenmakers voorkwamen: schoenmakers-
borst, ronde rug, eczeem en loodvergiftiging. 
Waardoor ontstonden deze ziekten?

20  Op bladzijde 27 zie je dat de broers Van Bommel 
een moeilijke beslissing nemen: het verlagen van 
het loon. Waarom moeten zij het loon verlagen?

21  Hoe reageert het personeel op deze beslissing?

22  Waarom wordt ook de burgemeester bij deze 
kwestie betrokken?

23  Op bladzijde 40 wil de directie Arbeidstijdver-
korting gaan invoeren. Wat is dit?
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vragen en opdrachten
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24  Waarom wil de directie ATV invoeren?

25  Bedenk een andere oplossing die de directie ook 
had kunnen nemen in plaats van de ATV. 

PLAATS
Voor een bedrijf is het ook belangrijk waar de productie 
plaatsvindt en waar de producten verkocht worden en in 
de winkel geplaatst worden.

26  Waarom zou het belangrijk zijn om een goede 
plaats te hebben waar de productie plaatsvindt?

27  Waarom is het belangrijk om de producten op een 
goede plek te verkopen?

28  Waarom is de plek waar de producten in de winkel 
staan belangrijk?
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BEDRIJFSVOERING
Van Bommel is een familiebedrijf. Dat kan voordelen en 
nadelen opleveren.

29  Schrijf een voordeel én een nadeel op van een 
familiebedrijf.

30  Op bladzijde 14 van de strip zie je dat het bedrijf 
blijft voortbestaan, ook na het overlijden van Frans 
van Bommel. Hoe wordt dit geregeld?

31  Op bladzijde 25 verandert de bedrijfsstructuur in 
een Vennootschap Onder Firma. Dit is van korte 
duur. Waarom willen de broers Van Bommel hun 
mede-eigenaar uitkopen?

32  Op bladzijde 33 vindt er een nieuwe verandering 
plaats. Het bedrijf wordt een Besloten Vennoot-
schap. Wat is er moeilijk aan het waarderen van 
het bedrijf?

33  Belangrijk bij familiebedrijven is dat de familieleden 
betrokken zijn bij het bedrijf (bladzijde 38). Wat 
zou een probleem kunnen zijn als zij niet betrok-
ken zijn bij het bedrijf?

34  Als Frans van Bommel het bedrijf wil verkopen aan 
zijn zoons (bladzijde 42 en 43) stelt hij contracten 
op voor hen. Hierin staat onder andere dat ze 
moeten trouwen onder huwelijkse voorwaarden. 
Leg uit wat dit betekent.
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35 Welke reden geeft Van Bommel voor deze eis?

36  Ook moeten zijn zoons solliciteren voor de functie 
van directeur. Waarom stelt Van Bommel deze eis 
aan zijn zoons?

BEURSCRISIS
In 1929 storten de beurzen in Amerika in en valt de eco- 
nomie stil. Hierdoor verliezen enorm veel mensen hun 
baan. Grote armoede is het gevolg. Ook Nederland blijft 
niet gespaard. Veel bedrijven merken dat de markt  
 
 

verzadigd is en krimpen hun productie in. De eerste 
ontslagen vallen, waardoor bestedingen afnemen en 
andere bedrijven op hun beurt in de problemen komen. 
Steeds meer bedrijven krimpen in of gaan failliet.

37  Er worden in Nederland veel mensen ontslagen. 
Linksonder zie je een foto van een werkloze. Op 
zijn bord staat: Wie helpt mij aan werk onverschillig 
wat. Ik ben bekend met banket en ben beschaafd 
en goed verkoper. 
 
Bedenk, gezien het opschrift op zijn bord, wat deze 
man voor werk deed voordat hij werkloos werd.

38  Hoe kan je zien dat de werkloosheid erg hoog is 
en deze man heel graag een baan wil hebben?

39  Van Bommel merkt ook dat het crisis is en dat de 
omzet daalt. Hoe proberen zij om de verkopen toch 
op peil te houden?



Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten 
verwerven over economie en ondernemen. Een aantal 
thema’s leent zich uitstekend voor een klassendiscussie.  

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt via 
info@eureducation.nl.
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