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De techniek van bijdragecalculatie is een managementtool die door een onderne-
ming kan worden gebruikt om haar operationeel rendement te optimaliseren op 
korte termijn.

Wetende dat het streven naar winstgevendheid voor elke onderneming een belang-
rijk en noodzakelijk objectief is, betekent dat kennis van deze techniek een must is.

Daarom heb ik besloten om een praktisch boek over dit onderwerp te schrijven.

Deze doelstelling wil ik bereiken door aan te tonen hoe de contributiecalculatie in 
bepaalde situaties kan worden aangewend als instrument tot maximalisering van 
de bedrijfsresultaten.

Het boek bevat vijf hoofdstukken. In Hoofdstuk 1 behandelen we eerst de diverse 
soorten van bedrijfskosten en hun gedrag. We sluiten af met een aantal begrippen 
in verband met de contributiecalculatietechniek te definiëren.

Hoofdstuk 2 geeft aan hoe we de bijdragecalculatiemethode kunnen inzetten voor 
het becijferen van een break-even-punt en kunnen gebruiken in het kader van de 
resultaatsplanning van een onderneming.

Hoofdstuk 3 bespreekt eerst het contributieschema. Vervolgens tonen we hoe de 
bijdragecalculatie een oplossing is voor het vinden van de te fabriceren productmix 
die de winstgevendheid optimaliseert. Hierbij rekening houdend met één of geen 
knelpunt in de productie.

In het voorlaatste Hoofdstuk 4 zien we hoe we tot de productmix komen die de 
contributie maximaliseert, indien de onderneming met meerdere schaarstefactoren 
moet rekening houden. Daarvoor wordt beroep gedaan op een wiskundige techniek, 
zijnde lineaire programmering. Deze techniek wordt uitgevoerd met gebruik van 
Oplosser van het softwareprogramma Excel.
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Vervolgens wordt omstandig aandacht geschonken aan de sensitiviteit van de gevon-
den optimale oplossing voor veranderingen in de contributies van de producten en 
wijzigingen van de capaciteiten van de schaarstefactoren.

Het laatste Hoofdstuk 5 gaat over het opnemen van de bijdragecalculatie als deel 
uitmakende component van een maximale rendabiliteitsberekening.

Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een vruchtbare bijdrage zal leveren tot het voe-
ren van efficiënt bedrijfsbeleid.

dr. J. A. Van Der Elst
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