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Good Camping 
 
Activiteiten van de organisatie 
 
Good Camping is een Nederlandse organisatie met de volgende activiteiten op het gebied van 
kamperen: 
 

 Het samenstellen en verkopen van de kampeergids.  

 Het verkopen van kampeerartikelen via de Webshop. 

 Het verzorgen van kampeerreizen onder leiding van een medewerker.  

 
Structuur van de organisatie 
 
Vanuit het hoofdkantoor in Utrecht worden de activiteiten geleid door het directieteam. Het 
directieteam bestaat uit de directeur en de afdelingshoofden. Het directieteam geeft leiding aan de 
volgende afdelingen: 
 

- Verkoop (13), 

-  Ledenadministratie (10),  

- Kampeergids (15 bureaumedewerkers en 10 inspecteurs),  

- Kampeerreizen (5 medewerkers reservering en 25 kampeerleiders),  

- Webshop- (3 medewerkers inkoop en 5 medewerkers logistiek),  

- Administratie (8),  

- Automatisering met websitebeheer (2),  

- Personeelszaken (7).  

Gezien de seizoensgevoeligheid van de activiteiten werken veel medewerkers op parttime basis. 
 
Cultuur en managementstijl 

 
Good Camping staat bekend als een organisatie die gericht is op de interesses en wensen van 
kampeerders. Zo kunnen de leden in zogenaamde landengroepen meepraten over de koers en het 
aanbod van de organisatie. De landengroepen staan onder leiding van een medewerker en komen 
minimaal vier keer per jaar bijeen. Door het werken met landengroepen weet Good Camping een 
goed gevoel te houden voor wat er onder de diverse doelgroepen (gezinnen met kinderen, 
alleenstaanden, senioren, avontuurlijke kampeerders) speelt. Om het gevoel verder te versterken 
dat medewerkers en klanten één gezellige kampeerfamilie vormen, is de Good Camping Club 
opgericht.  
 
Het directieteam is verantwoordelijk voor de formulering van de strategie en voor het welzijn van 
de medewerkers. Verder heeft het directieteam  aandacht voor de transparantie binnen de 
organisatie, de kwaliteit van de organisatieprocessen en de ontwikkeling van de professionals die 
de kampeerterreinen bezoeken en de kampeerreizen voorbereiden en begeleiden. De 
professionals hebben zich te houden aan een aantal voorgeschreven standaarden wat betreft hun 
kennis, vaardigheden en gedrag. Binnen deze standaarden hebben ze een grote mate van 
zelfstandigheid en vrijheid van handelen. Dit wordt gemonitored door het directieteam. De 
afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het resultaat van hun afdeling en de coaching van de 
medewerkers. 
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Strategie 

 
Het directieteam heeft de volgende missie, kritieke succesfactoren, doelen en doelstellingen 
vastgesteld. 
 
Missie:  
De liefde voor het kamperen overdragen op de medewerkers en op de bestaande en potentiële 
leden (de doelgroep). 
 
Kritieke succesfactoren: 
- Oog voor de wensen van de doelgroep 
- Relevante actuele ontwikkelingen 
- Tevredenheid en professionele ontwikkeling van de eigen medewerkers  
 
Doelen en doelstellingen: 

- Kampeerterreinen en kampeerreizen sluiten aan op de wensen van de leden: er wordt 
voldaan aan 90% van de door de landengroepen aangegeven wensen. 

- Medewerkers zijn tevreden over de organisatie en hun werk: 80% van de medewerkers 
kent minimaal een 7 op een schaal van 1 tot en met 10 toe aan de kwaliteit van de 
organisatie en het functioneren van het management in relatie tot hun werk. 

- Medewerkers besteden aandacht aan hun professionele ontwikkeling: 10% van de 
arbeidstijd wordt besteed aan professionele ontwikkeling, één en ander in lijn met de door 
de leiding vastgestelde standaarden. 

- De organisatie is effectief: maximaal 1 % van de leden heeft een klacht over kwaliteit van 
de aangeboden kampeerterreinen en kampeerreizen. 

- De organisatie werkt efficiënt: medewerkers hebben een productiviteit van minimaal 80%. 
 
Functionele processen 

Ledenadministratie 
Leden voor de Good Camping Club kunnen zich aan- en afmelden via de website. Het 
lidmaatschap geeft recht geeft op reductie van kampeertarieven bij de in de kampeergids 
opgenomen campings. Tevens geeft het lidmaatschap recht op een gratis kampeergids. 
 

Het samenstellen en verkopen van de kampeergids 
Op basis van periodiciteit, verzoeken van (nog) niet in de kampeergids opgenomen campings en 
evaluaties van leden van de Good Camping Club wijst het hoofd van de afdeling Kampeergids de 
te inspecteren campings aan. De inspecteurs leggen hun bevindingen vast volgens een vast 
format waarbij rekening wordt gehouden met de ligging, het sanitair en het aangeboden 
amusement. De campings worden ingedeeld in klassen variërend van goed maar eenvoudig tot 
uiterst luxe. De bureaumedewerkers passen de kampeergids jaarlijks aan met behulp van de 
ontvangen inspectierapporten en informatie die rechtstreeks van de aangesloten campings 
afkomstig is. De gids wordt door een vaste drukker gedrukt in de vereiste oplage. Voor de verkoop 
wordt een deel van de gidsen, via het centraal boekhuis, verspreid onder de boekhandels. Het 
andere deel van de gidsen wordt via het eigen magazijn gratis aan de leden verstrekt. 
 

Het verkopen van artikelen via de Webshop 
Good Camping heeft een Webshop waar kampeerartikelen besteld kunnen worden. De 
samenstelling van het assortiment wordt jaarlijks in het directieteam geëvalueerd op basis van 
ontwikkelingen in de markt en de verkopen van het afgelopen jaar. Leden kunnen de artikelen 
verkrijgen tegen een vaste reductie van 10%.  Bij aankoop van sommige artikelen ontvangen de 
leden zelfs nog hogere actiekortingen. 
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Het verzorgen van kampeerreizen onder leiding van een medewerker  
Good Camping verzorgt kampeerreizen. Kampeerders maken dan onder leiding van een 
medewerker een rondreis met hun eigen caravan of camper. Om de tevredenheid van klanten te 
meten over de reizen worden enquêtes afgenomen.  
 
Personeelszaken 
De afdeling personeelszaken beheert de personeelsadministratie. Deze afdeling faciliteert het 
opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen door de medewerkers, het meten van 
medewerkerstevredenheid en het beoordelen van het functioneren van medewerkers door de 
afdelingshoofden en het regelen van opleidingen voor de medewerkers.  
 
Automatisering 

De financiële administratie wordt gevoerd met behulp van een standaard softwarepakket. Tevens 
draaien er op de computer de leden-, kampeergids-, webshop- en reserveringsapplicatie. Er wordt 
gewerkt met een client-server systeem, dat ook benaderbaar is van buiten de organisatie door 
medewerkers via het internet. De directie overweegt ook de personeelsadministratie te 
automatiseren. 
 
Gevraagd 
 
A Relevantie (40 punten) 

1 Wat is de toltypologie en wat is de betrouwbaarheidstypologie? Motiveer  kort uw antwoord 
voor de keuze van de toltypologie (10). 

2 Wat betekent het door u bij vraag A1 gekozen toltype in het algemeen voor de vorm en 
inhoud van managementinformatie? Geef op basis hiervan de managementinformatie 
(rapportageset) voor Good Camping (30).  

 
B Beheersing (40 punten) 

 
3 Geef aan op welke wijze Good Camping invulling geeft aan de levers of control volgens 

Simons (20). 

Uit een enquête is naar voren gekomen dat er leiders van kampeerreizen zijn die druk uitoefenen 
op de kampeerders om dure restaurants te bezoeken. Het gerucht gaat dat de reisleider in die 
gevallen van de restauranteigenaar een percentage van de omzet  zou krijgen. (NB: DEZE 
INFORMATIE ALLEEN IN BESCHOUWING NEMEN BIJ VRAAG 4) 

 
4 Geef een advies ter verbetering van de control environment zoals die voorkomt in het 

‘COSO - Internal Control Framework’ (20). 
 
C Automatisering (20 punten) 

 
5 Stel dat de directie heeft besloten de personeelsadministratie te automatiseren:  

a Welke voor- en nadelen zijn er dan verbonden aan het invoeren van een standaard 
pakket? (6). 

b Welke voor- en nadelen zijn er dan verbonden aan het ontwikkelen van een 

maatwerkpakket?(6). 

c  Geef aan of u de directie adviseert te kiezen voor een standaardpakket of voor 

maatwerk en geef dan in hoofdlijnen aan welke fasen of stappen dan gevolgd 

moeten worden bij de ontwikkeling van het systeem (8). 


