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H1 inleiding onderhandelen en samenwerken 
H1.1 onderhandelen en samenwerken 

Opgave 1. Een slecht marktresultaat 1 

1. Hoe komen markten tot een “onderhandelingsresultaat” tussen vragers en aanbieders? 

2. Leg uit dat een grote onderhandelingsmacht van een partij markten kunnen verstoren. 

3. Leg uit dat de overheid via wetgeving ongewenste marktresultaten kan voorkomen. 

4. Leg uit dat wetgeving een vorm van collectieve dwang is. 

Opgave 2. Onderhandelen over een huis. 

De huizenmarkt is in 2017 sterk aangetrokken. In 2017 is het aantal verkopen zo snel gestegen, dat de prijzen 

van huizen in Nederland veel sneller stegen (+8%) dan de gemiddelde inflatie in Nederland (+1,8%).  

Met name een grote stad als Amsterdam merkt de gevolgen. Het aanbod is aan het teruglopen, en de 

verwachting is dat in 2018 het aantal verkochte huizen zal dalen, simpelweg omdat er te weinig huizen 

aangeboden worden. In Amsterdam werd, in het eerste halfjaar van 2017, 47% van de huizen boven de prijs 

verkocht. Een van de oorzaken van de stijgingen van het aantal overbiedingen, is het feit dat makelaars open 

middagen houden, waarbij iedereen tijdens de open middag een bod kan neerleggen bij de makelaar. Vroeger 

werden bezichtigingen verspreid over meerdere dagen gedaan. Er werd dan onderhandelt met de vrager die als 

eerste een bod neerlegde. Pas als dat op niets uitliep kon de eerstvolgende bieder in onderhandeling gaan. 

De verwachting is dat in 2018 de omzet van de huizenmarkt nog steeds toe zal nemen met 6%, terwijl, vanwege 

het afnemende aanbod, de afzet met 4% zal dalen. 

1. Bereken de reële prijsstijging van verkochte huizen in Nederland in 2017. 

2. Bereken de verwachte prijsstijging van huizenprijzen in Nederland in 2018. 

3. Leg uit dat de informatie van het percentage overbiedingen in 2017, bij onderhandelingen tussen vrager 

en aanbieder sneller zal leiden tot nieuwe overbiedingen. 

4. Leg uit dat open middagen de onderhandelingsmacht van de verkopende partij toeneemt. 

5. Leg uit dat de verkoper van een huis, in de situatie van een open middag, feitelijk monopolist is, in een 

krappe huizenmarkt. 

6. Zal de vrager of de aanbieder meer onderhandelingsmacht hebben op  een krappe huizenmarkt? 

 

H2 externe effecten 
H2.1 negatieve externe effecten 

Opgave 3. Een slecht marktresultaat 2 

1. Leg uit dat welvaartsstreven in de vorm van hoge winsten op de korte termijn veel economische groei 

geeft, maar op de lange termijn de welvaart kan drukken. 

2. Op welke twee manieren daalt de welvaart door negatieve externe effecten van de productie? 

3. Wat zijn maatschappelijke kosten? 

Opgave 4. Een slecht marktresultaat 3 

1. Wat zijn externe effecten? 

2. Leg aan de hand van het marktmodel wat er zou gebeuren met de vraag- en/of aanbodlijn als de 

negatieve externe effecten van de productie in de prijs van het product zouden worden opgenomen. 
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3. Leg uit waarom er op vrije markten negatieve externe effecten niet in de prijs worden opgenomen. 

4. Leg uit dat negatieve externe effecten vaak onbedoelde resultaten zijn van marktwerking. 

5. Leg uit dat negatieve externe effecten vaak het gevolg zijn van het verschil tussen individuele belangen 

en collectieve belangen. 

 

H2.2 oplossingen voor negatieve externe effecten 
 

Opgave 5. oplossingen voor negatieve externe effecten 1 

1. Leg uit waarom markten zelf niet makkelijk een oplossing vinden voor negatieve externe effecten van de 

productie. 

2. Leg uit wat “maatschappelijk verantwoord ondernemen” is. 

3. Noem twee andere manieren waarop de overheid invloed kan uitoefenen op de hoogte van negatieve 

externe effecten van de productie. 

 

Opgave 6. Doden door fijnstof 

Vroegtijdig overlijden betekent dat mensen eerder overlijden dan nodig zou zijn. Fijnstof, voornamelijk uitgestoten 

door verkeer, leidt tot vroegtijdige sterfte. Met name in steden waar het verkeer veel fijnstof uitstoot speelt het 

probleem.  

Bron 1. Uit de volkskrant van 23 januari 2018 

 

 

Als Nederland de WHO-normen gaat hanteren, zou dat betekenen dat er nog minder kleine, vuile deeltjes in de lucht 
mogen zitten dan nu is toegestaan. Dat kan beperkingen met zich meebrengen voor grote vervuilers zoals het 
wegverkeer en de landbouw, maar ook de scheepvaart, (energie)centrales, industrie en gebouwen. Nederland haalt 
momenteel echter de lagere Europese eisen al niet. 

'Forse gezondheidswinst is mogelijk', zegt voorzitter Pim van Gool van de Gezondheidsraad. 'We moeten dit ook 
Europees aanpakken, luchtstromen houden zich niet aan landsgrenzen.' 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven : 'Een betere luchtkwaliteit is belangrijk bij het voorkomen van toekomstige 
gezondheidskosten en het zoveel mogelijk voorkomen van vroegtijdige sterfte',  

 

1. Hoeveel procent minder mensen sterven vroegtijdig door stikstof-dioxide in de lucht dan door fijnstof in 

de lucht? 

2. Leg uit dat het halen van de normen voor Nederland kan betekenen dat de welvaart in enge zin daalt. 

3. Leg uit dat welvaart meten via het “groen BBP” betekent dat het halen van de normen geen 

achteruitgang van de Nederlandse welvaart hoeft te betekenen. 

4. Leg uit dat fijnstof een negatief extern effect is van productie. 

5. Leg uit dat via het aanscherpen van uitstootnormen door de EU, de maatschappelijke kosten van fijnstof 

in Nederland kunnen dalen. 
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Opgave 7. Foute medicijnen 

Bron 1. Volkskrant 22 april 2017. 

 

Bovenstaande kop is het droevige resultaat na het gebruik van een epilepsiemedicijn. De baby’s, waarvan de 

moeder het medicijn heeft gebruikt tijdens de zwangerschap, kregen onder andere last van hartafwijkingen. 

Medicijnen moeten altijd uitgebreid getest worden, voordat ze, van de overheid, op de markt gebracht mogen 

worden. Daarnaast moeten alle negatieve bijwerkingen van een medicijn beschreven zijn in de bijsluiter. De 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen is een lang en duur proces. Het kost veel onderzoek en tijd om te weten of 

een medicijn echt werkt, om alle bijwerkingen te leren kennen, en om uit te sluiten dat er niets mis gaat. 

Medicijnen worden eerst op dieren getest en daarna op vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen er stevig voor 

betaalt. Toch gaat er zo af en toe toch iets mis. Zoals bij dit epilepsiemedicijn. 

1. Op welke manier heeft de overheid, volgens de tekst, geprobeerd de negatieve externe effecten van 

medicijnen zo veel mogelijk te voorkomen? 

2. Leg uit dat, ondanks de negatieve effecten van het nieuwe epilepsiemedicijn, dit in de toekomst zal 

leiden tot betere medicijnen (positief extern effect). 

3. Leg uit hoe de welvaart van de medicijnfabrikant ten koste is gegaan van de welvaart van de hele 

Nederlandse samenleving. 

4. Noem een maatschappelijke kostenpost die ontstaat, naar aanleiding van de gebreken bij kinderen 

waarvan de ouders het epilepsiemedicijn hebben gebruikt. 

 

H2.3 positieve externe effecten 
Opgave 8. positieve externe effecten 1 

Rotterdam denkt er over het de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord te subsidiëren. Uiteindelijk betalen 

dus alle Rotterdammers mee via de belasting aan de bouw van het stadion. De verwachting is dat het gebouw, 

naast haar functie als voetbalstadion, veel positieve externe effecten zal hebben, stelt de wethouder van 

sportzaken. Zo is de verwachting dat Rotterdam meer toeristen zal gaaan trekken. 

1. Leg uit wat een extern effect is. 

2. Noem een manier waarop het nieuwe stadion positieve externe effecten kan hebben. 

3. Leg uit dat deze positieve externe effecten niet in de prijs van het bouwproject zijn inbegrepen. 

H2.4 eindopgaven 
DOEF Opgave 9. Scooters zijn vies 

Bron 1. Uit het NRC van 11 mei 2017 

Er komt vanaf komend jaar definitief een verbod op de verkoop van viertakt scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-

3. Dat heeft staatssecretaris Dijksma (Milieu, PvdA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Er komt 

geen overgangsregeling voor de scooterbedrijven. Zij zullen nog voor het einde van dit jaar hun bestaande modellen 

moeten zien te verkopen. Vanaf 1 januari mogen alleen nog scooters (bromfietsen en snorfietsen) van de schonere 

milieuklasse euro-4 worden verkocht.  

Populair. Milieuorganisaties zijn verheugd over de maatregel. Scooters zijn razend populair in Nederland. Het aantal 

brommers en scooters is de afgelopen tien jaar in Nederland snel gegroeid; van 690.476 in 2007 tot 1.125.846 vorig jaar. 

Maar de emissie-eisen lopen „ver achter” bij die voor het overige wegverkeer, zo bleek onlangs uit onderzoek van enkele 

GGD’s. Bijna een kwart van alle luchtvervuiling op fietspaden is toe te schrijven aan scooters (bromfietsen en 

snorfietsen). 
1. Hoeveel procent scooters waren er in 2007 minder op de weg in Nederland dan in 2016? 

2. Leg uit dat scootergebruik leidt tot negatieve externe effecten. 

3. Leg uit hoe de overheid, via het instellen van milieuklassen, de negatieve effecten van scootergebruik 

vermindert. 

4. Leg uit dat de welvaart van de hele samenleving vooruit gaat door de regelgeving dat er per 1 januari 

2018 alleen nog scooters verkocht mogen worden die voldoen aan de euro 4 norm. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z06174&did=2017D12917
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H3 collectieve goederen 
H3.1 collectieve en individuele goederen 

Opgave 10. collectief of individueel 1 

1. Leg uit dat leerlingen op school “rivaliseren” om het gebruik van de kantine. 
2. Leg uit, aan de hand van de twee kenmerken van goederen, dat school een individueel goed is 

H3.2 collectieve goederen 

Opgave 11. collectief of individueel 2 

1. Leg uit waarom een dijk een collectief goed is. 
2. Leg uit waarom onderwijs geen collectief goed is. 
3. Wat wordt bedoeld met “niet splitsbaar” bij een goed als een dijk? 

Opgave 12. deelfietsen. 

Steeds meer bedrijven die het "deelfietsen" aanbieden, proberen in Nederland, en vooral Amsterdam, voet aan 
de grond te krijgen. Bij deelfietsen bezitten mensen geen eigen fiets meer, maar betaal je lidmaatschap voor het 
gebruik van het fietsenpark van de aanbieder. Zo vormen alle mensen een collectief, die fietsen delen. Dat is 
voordelig, want het grootste deel van de tijd gebruiken mensen hun fiets niet. En dan kan iemand anders er op 
fietsen. Zodra je de fietst stalt kan iemand anders die lid is, er dus op wegrijden. Als er genoeg fietsen in de stad 
beschikbaar zijn, vind je er altijd een dichtbij voor de terugreis. 

1. Is een deelfiets een collectief of een individueel goed? Leg uit waarom. 
2. Leg uit dat er sprake is van een afname van de negatieve externe effecten van het produceren van 

fietsen, door de introductie van het "deelfietsen". 
3. Leg uit dat een afname van de negatieve externe effecten, gepaard gaat met een afname van het BBP. 

 

H3.3 waarom de markt geen collectieve goederen produceert 

Opgave 12. collectief of individueel 3 

1. Leg uit waarom de markt geen collectieve goederen zal produceren 
2. Leg uit waarom je geen prijs kunt vragen voor collectieve goederen 
3. Leg uit dat er sprake is van collectieve dwang als de overheid burgers verplicht via de belastingen mee 

te betalen voor collectieve goederen. 

H3.4 de overheid produceert ook individuele goederen 

Opgave 13. collectief of individueel 4 

1. Wat is een “quasi” collectief goed? 
2. Leg uit waarom het waterleidingnetwerk geen collectief goed is. 
3. Leg uit waarom de overheid het waterleidingnetwerk exploiteren niet aan de markt over laat. 
4. Leg uit waarom een instituut als het kadaster onmisbaar is voor de Nederlandse economie. 

H3.4 eindopgaven 
Opgave 14. De landskampioen kost ons geld 

Bron 1. Uit de Volkskrant. 

"Trieste rekening": politie klaar voor miljoenen kostende megaklus 

De Rotterdamse politie wil alles in het werk stellen om een herhaling te voorkomen van afgelopen zondag, toen ernstige 

rellen uitbraken in de binnenstad. Maar de situatie wordt komende zondag nog ingewikkelder: door de nederlaag van 

Feyenoord kan nu immers ook Ajax kampioen worden. Ajax speelt in Tilburg, een eventuele huldiging van de ploeg vindt 
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in Amsterdam plaats. ,,Er moet dus in drie steden een grote politiemacht op de been worden gebracht’’, zegt Gerrit van de 

Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. ,,En ook nog voor de route van Tilburg naar Amsterdam, voor het geval Ajax 

kampioen wordt, want dan zullen ook fans langs de snelweg staan. Een gigantische operatie.’’ 

 

Van de Kamp: ,,De competitie eindigt spannend, maar de maatschappij betaalt daar wel een gigantische rekening voor. Dit 

gaat om vele miljoenen euro’s, en om politie-uren die je niet aan andere zaken kunt besteden. Ik ben blij dat zoveel 

mensen plezier beleven aan voetbal, maar het is triest dat een klein deel de rest met zo’n rekening opzadelt.’’ 

 

Bestudeer bron 1 en beantwoord daarna onderstaande vragen. 

1. Uit welk zinsgedeelte in de bovenstaande bron, blijkt dat er sprake is van maatschappelijke kosten, als 
gevolg van eredivisie voetbal? 

2. Leg uit op welke manier er sprake is van negatieve externe effecten van eredivisie voetbal, in 
bovenstaande bron. 

3. Is politie inzet een individueel of een collectief goed? Leg uit waarom. 
4. Leg uit waarom een voetbalclub een individueel goed is. 
5. Leg uit dat veel politie inzet voor de kampioenswedstrijd, welvaartsverlies in andere sectoren van de 

economie betekent. 
6. Leg uit dat veel overuren van politiemensen, als die uitbetaalt worden, de welvaart van andere 

economische sectoren juist kan stimuleren. 

Opgave 15. De Waddenzee valt droog 

Bron 1. Artikel van het ANP 

Rapport: droogvallen Waddenzee kan eind deze eeuw voorbij zijn                                                                    ANP  

De Waddenzee kan volgens een nieuw rapport sneller dan verwacht permanent onder water komen te staan. Dat komt 

mede door onderschatting van de na-effecten van gas- en zoutwinning. Nieuwe inzichten over de mogelijk versnelde 

smelting van ijskappen spelen ook een rol. 

Volgens het rapport Toekomst Waddenzee loopt het natuurgebied nog voor het eind van deze eeuw kans op grootschalige 

verdrinking. De zandplaten van de Wadden vallen nu nog twee keer per dag droog. Dat trekt onder meer grote groepen 

trekvogels die er op zoek zijn naar voedsel. Als het gebied niet meer droog komt te liggen, is dat desastreus voor bepaalde 

flora en fauna. Het vormt ook een risico voor de kustbescherming.  

De delfstofwinning in het Waddengebied zorgt ervoor dat de bodem sneller zakt dan normaal. Volgens de onderzoekers is 

te weinig rekening gehouden met de langetermijneffecten van gasboringen, zelfs al zijn ze inmiddels stopgezet. 

Lees bron 1 en maak daarna onderstaande vragen. 

1. Leg uit dat gaswinning op de korte termijn heeft geleid tot een toename van de welvaart van Nederland. 

2. Leg uit dat een toename van het BBP door gaswinning, niet hoeft te worden meegerekend in het meten 

van welvaart via de maatstaf “groen BBP”. 

3. Noem drie negatieve externe effecten van gaswinning. 

4. Leg uit dat het wegvallen van kustbescherming tot maatschappelijke kosten zal leiden. 

5. Is kustbescherming een individueel of een collectief goed. Leg dit uit aan de hand van de kenmerken 

van collectieve goederen. 
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H4 meeliftgedrag 
H4.1 meeliftgedrag of free-riders gedrag 

Opgave 16. tolwegen. 
In Nederland zijn er nog een paar tolwegen, bruggen en tunnels. In Nederland worden bijna alle infrastructurele 
werken, zoals wegen, snelwegen, bruggen en tunnels, betaalt uit de algemene belastingen op autobezit. Het gaat 
dan vooral om belastingen zoals de BPM (accijns op de aanschaf van een auto), en de brandstofaccijns. 

Omdat deze belastingen de uitgaven volledig dekken is tolheffing in principe niet nodig. Toch zijn er situaties 
waarin de overheid over gaat tot tolheffing. Dat kan voorkomen als de overheid een verbinding versneld wil 
invoeren. Ook kan het gebeuren dat een infrastructureel werk van "niet nationaal belang" is. Dan is het niet 
logisch om algemene belastingmiddelen in te zitten. 

Een voorbeeld daarvan is de kiltunnel bij Dordrecht, die de Hoekse Waard met Dordrecht verbindt. Het gebied 
van de Hoekse Waard is dunbevolkt en heeft nauwelijks industrie. De komst van de tunnel heeft geleid tot een 
grotere economische activiteit in het gebied. 

1. Waaruit kun je, in bovenstaande tekst, opmaken dat "infrastructuur" geen collectief goed is? 
2. Leg uit dat het betalen van infrastructuur uit algemene belastingmiddelen kan leiden tot free-riders 

gedrag. 
3. Leg uit dat tolheffing "free-riders gedrag" voorkomt. 
4. Leg uit dat tolheffing negatieve externe effecten van autogebruik vermindert. 

H4.2 eindopgaven 
Opgave 17. Onderwijs via internet. 

Internet heeft snelle ontwikkelingen doorgemaakt vanaf het moment dat het publiekelijk beschikbaar kwam 

(internet is ooit begonnen als een leger-netwerk). Zoals sommige experts zeggen: alles is op internet te vinden. 

De kostprijs van informatie is gedaald naar nul. Dat geldt ook voor onderwijs informatie. Veel docenten plaatsen 

al hun onderwijsmateriaal op internet waardoor het vrij beschikbaar komt voor wie maar wil. Harvard Universiteit 

uit de VS is daar een mooi voorbeeld van. 

Bron 1. Harvard op internet 

Harvard universiteit biedt online cursussen en colleges aan via youtube. Eenmaal geplaatst zijn deze 
cursussen voor iedereen te volgen. Er zijn zelfs mensen uit ontwikkelingslanden die op deze manier hun 
universitaire graad hebben gehaald. 

 

1. Leg uit aan de hand van de begrippen uitsluitbaarheid en rivaliteit, dat een Nederlandse HAVO opleiding 

een individueel goed is. 

2. Leg uit dat vrije informatie op internet gezien kan worden als een collectief goed, ook al zijn delen van 

internet betaalde sites en afgesloten met wachtwoorden. 

3. Leg uit dat er sprake is van meeliftgedrag bij de online cursussen van Harvard universiteit. 

4. Geef een economische verklaring voor het feit dat het als docent van een middelbare school geen zin 

heeft om via wachtwoorden en dergelijke meeliftgedrag te voorkomen. 
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H5 onderhandelen over het surplus 
binnen bedrijven 

H5.1 de individuele arbeidsovereenkomst 
 
Opgave 18. Onderhandelen over loon 1 

Jan is 50 jaar oud. Hij heeft altijd als handmatig administratief werk verricht bij een bank. De bank heeft deze 
werkzaamheden geschrapt, en daarom is Jan ontslagen. Hij zoekt een nieuwe baan, maar wordt vaak afgewezen 
omdat hij geen ervaring heeft met administratief werk op de computer. Op veel banen wil Jan niet solliciteren 
omdat de secundaire arbeidsvoorwaarden die Jan bij de bank had erg goed waren. Zo had Jan extra veel 
vakantiedagen, een winstuitkering en een auto van de zaak. Ook Jan's loon was bij de bank was hoog. De cao 
van de bank staat er om bekend dat de lonen gemiddelde genomen aan de hoge kant zijn. 

1. Leg uit dat in een veranderende productiewereld menselijk kapitaal moet meegroeien om kansen op de 

arbeidsmarkt te behouden. 

2. Wat is het verschil tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden? 

3. Welke van de genoemde arbeidsvoorwaarden van Jan zijn secundaire arbeidsvoorwaarden? 

4. Leg uit dat Jan over zijn iao moet onderhandelen als hij bij een bedrijf solliciteert, en niet over de cao. 

H5.2 de collectieve arbeidsovereenkomst 

Opgave 19. Onderhandelen over loon 2 
Maak van onderstaande zinnen een economisch correcte redenatie: 

1. Een vakbond is een organisatie die werknemers / werkgevers vertegenwoordigt. Het resultaat van 
onderhandelingen tussen werkgeversbonden en werknemersbonden is de iao / cao.  

2. Lid worden van een vakbond kost geld. Daaruit worden de lonen van de onderhandelaars / leden / 
werkgevers betaalt. Ook wordt een deel van de contributie gebruikt om de organisatiegraad / 
stakingskas te vullen. Hoe hoger / lager de organisatiegraad in een sector, hoe hoger de macht van de 
vakbond bij loononderhandelingen omdat de vakbond dan makkelijker de sector plat kan leggen / 
loonsverhogingen kan doorvoeren.  

3. Als een cao wordt afgesloten en de minister besluit de cao algemeen verbindend te verklaren, dan 
betekent dat de cao geldt voor alle sectoren in Nederland / de sector waar de cao over gaat / alle 
werknemers in het bedrijf. Door de cao algemeen verbindend te verklaren daalt / stijgt de onderlinge 
concurrentie van bedrijven in dezelfde sector. 

Opgave 20. Onderhandelen maar. 
Vakbonden doen de collectieve loon onderhandelingen voor de werknemers aangesloten bij de vakbond. 
Aangesloten werknemers betalen elke maand €20,-- contributie aan de vakbond. Ook niet aangesloten 
werknemers, bij de bedrijven of de bedrijfstak, waarmee onderhandeld wordt, profiteren van het werk van de 
vakbonden. In de loop van de afgelopen decennia is de organisatiegraad van de vakbonden steeds verder 
afgenomen. 

 

Bestudeer de pay-off matrix en beantwoord daarna onderstaande vragen. 
1. Leg uit hoe meeliftgedrag, de collectieve belangen van werknemers in een bedrijfstak, schaadt. 

2. Leg uit hoe meeliftgedrag een negatieve druk kan geven op de organisatiegraad van de vakbond in deze 

sector. 

3. Leg uit hoe meeliftgedrag het individuele belang van de collega’s die wel bij de vakbonden zijn 

aangesloten, schaadt. 
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In sommige landen is er sprake van collectieve dwang als het gaat om vakbondslidmaatschap. Iedereen is 

verplicht lid te worden van de vakbond in de sector, als je in die sector werkt. Lange tijd was dit in Nederland niet 

nodig omdat de sociale norm was dat je lid werd van de vakbond. 

4. Leg het nut van collectieve dwang door de overheid uit, als het gaat om lidmaatschap van een vakbond. 

5. Leg de zin: “Lange tijd was dit in Nederland niet nodig omdat de sociale norm was dat je lid werd van de 

vakbond” uit. 

H5.3 vakcentrales en de stichting van de arbeid 

Opgave 21. Onderhandelen over loon 3 

Zet telkens de drie juiste begrippen, die bij elkaar horen, op dezelfde rij: 

micro centraal akkoord cao 

bonden bedrijfstak macro 

Individuele arbeidsovereenkomst centrales meso 

Opgave 22. Onderhandelen over loon 4 

1. Wat wordt er in een centraal akkoord afgesproken? 
2. Leg uit dat werkgelegenheid en hoge lonen conflicterende belangen kunnen zijn voor vakbonden. 
3. Deze conflicterende belangen spelen het minst als het economisch goed gaat / economisch slecht 

gaat. 
4. Leg uit dat als een centraal akkoord tot stand komt, dat een keuze van vakbonden is werkgelegenheid 

voor te laten gaan op loonsverhogingen. 
5. Leg uit dat de internationale concurrentiepositie wordt verstrekt als er een centraal akkoord tot stand 

komt. 
6. Leg uit dat de strategie van vakcentrales als "zelfbinding" kan worden gezien op het moment dat zij een 

centraal akkoord met werkgeverscentrales afsluiten. 

H5.4 onderhandelen over het surplus 
Opgave 23. Factoren om te produceren. 

Alle bedrijven maken gebruik van alle productiefactoren. Dat betekent dat bedrijven ook alle beloningen 
productiefactoren uitkeren aan de eigenaren daarvan. Zo krijgen arbeiders loon en zij die kapitaal (geld voor 
machines en gebouwen) ontvangen rente of huur. 

 

1. Welke beloning ontvangt de productiefactor “ondernemerschap”?  

2. Leg uit hoe de productiefactor “kapitaal” de factor “arbeid” kan vervangen. 

3. Leg uit dat investeringen in de factor “kapitaal” kunnen leiden tot een veranderde verhouding tussen 

“loon” en “winst”. 

4. Leg uit dat loonstijgingen altijd ten koste van de winst van ondernemingen gaan. 

 

Opgave 24. Kapitaal en arbeidsproductiviteit. 

 
1. Is het verband bij “A” een positief of een negatief verband? Leg uit waarom. 

2. Verklaar verband “B”. 

3. Leg uit waarom het verband tussen arbeidsproductiviteit en winst positief is. 

4. Leg uit waarom een stijging van de arbeidsproductiviteit leidt tot een betere concurrentiepositie van 

bedrijven. 

5. Leg uit dat niet alleen investerinbgen in de productiefactor “kapitaal”, maar ook investeringen in “human 

capital” kunnen leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit. 
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Opgave 25. Loonsverhogingen. 

Een bedrijf heeft het afgelopen jaar zowel de productie als de arbeidsproductiviteit zien toenemen. De 
arbeidsproductiviteit in het bedrijf steeg met 2%. De inflatie steeg in datzelfde jaar met 1,5%. 
Het bedrijf wil haar werknemers als volgt belonen: 

- Alle werknemers krijgen een loonsverhoging vanwege de gestegen arbeidsproductiviteit van 2%. 
- Alle werknemers krijgen inflatiecorrectie. 
- De werknemers van de afdeling ICT krijgen een extra loonsverhoging van €1.000,-- per persoon. 

Deze loonsverhoging wil het bedrijf geven vanwege de toegenomen schaarste aan ICT personeel. 

 

1. Wat probeert het bedrijf te voorkomen met de incidentele loonsverhoging van haar ICT personeel? 

2. Verklaar de loonstijging van ICT personeel vanuit marktwerking. 

3. Verklaar de loonstijging van ICT personeel met het begrip “menselijk kapitaal” 

4. Welke loonsverhoging is een initiele loonsverhoging 

5. Welke loonsverhoging is bedoeld voor koopkrachtbehoud 

6. Bereken de procentuele loonsverhoging van een medewerker ICT die afgelopen jaar €24.000,-- 

verdiende. 

7. Bereken de reele loonsverhoging van deze medewerker. 

Opgave 26. Niet vliegen maar staken. 

170 miljoen euro heeft KLM – Air France aan gedorven inkomsten door een zevental stakingen in Frankrijk. 
De Franse werknemers van KLM – Air France eisen een loonsverhoging van 6%. Het bod van KLM – Air 
France is 4,5%. 
Dat lijkt bij een inflatie van ongeveer 1% in Frankrijk geen slecht bod. 

1. Leg uit dat staken een machtsmiddel van werknemers is om hun gelijk te halen. 

2. Leg uit dat staken effectiever wordt naarmate de organisatiegraad hoger is bij KLM – Air France. 

3. Leg uit dat hogere lonen altijd ten koste van de winst gaan van de onderneming. 

4. Bereken de reele loonsverhoging van de Franse werknemers van KLM- Air France, als de eis van 6% 

zou worden ingewilligd. 

 

H5.5 loonstijgingen en de internationale concurrentiepositie 
Opgave 27. Kunnen de lonen omhoog? 

De looneisen die vakbonden in onderhandelingen stellen is vaak gelijk aan de loonruimte. Als de lonen stijgen 
met de loonruimte blijft de verhouding tussen winst en loon in de onderneming gelijk. Eigenaren verliezen dus, 
verhoudingsgewijs,  geen winst. 

 

1. Wat is loonruimte? 

2. Waaruit bestaat de loonruimte? 

3. Leg uit waarom inflatie onderhandelingsruimte biedt voor loonstijgingen. 

4. Leg uit waarom een stijging van de arbeidsproductiviteit onderhandelingsruimte biedt voor 

loonstijgingen. 

Opgave 28. Wat is loonmatiging? 

1. Leg uit dat een afspraak in een centraal akkoord om de lonen niet harder te laten stijgen dan de inflatie 

van 2%, betekent dat de Nederlandse concurrentiepositie verbetert. 

2. Leg uit dat loonmatiging niet betekent dat lonen dalen. 

3. Leg uit dat als lonen minder snel stijgen dan de inflatie, bedrijven hogere winsten zullen behalen. 

4. Leg uit dat als lonen minder hard stijgen dan de arbeidsproductiviteit, bedrijven hogere winsten zullen 

halen. 

Opgave 29. Gevaar van de loon-prijs spiraal 

Zet onderstaande zinnen in een zodanige volgorde dat een economisch correcte redenatie ontstaat. Start met 

punt A. 

A. De economie in 2016 groeit bovengemiddeld snel 

B. De loonkosten per product stijgen hard 

C. Vakbonden eisen grote loonsverhogingen 

D. Het risico op een loon-prijs spiraal ontstaat 

E. Bedrijven verhogen hun prijzen 

F. Er ontstaat een tekort aan arbeidskrachten 
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H5.6 factoren die de macht van werknemers bepalen 
Opgave 30. Staking breken. 

Supermarktketen Jumbo probeerde vermoedelijk een door de vakbond georganiseerde staking te breken. De 
medewerkers van Jumbo staakten onder andere voor een hoger loon. Jumbo zette op diverse plekken 
uitzendkrachten neer en huurde ZZP’ers in. 
Een sector waar veel ongeschoold personeel werkt, is gevoelig voor stakingsbreken. Zeker in een tijd van 
laagconjunctuur zijn er makkelijk vele flexwerkers te vinden die willen werken. Soms is er zo’n groot overschot 
aan ZZP’ers dat zij zelfs uurtarieven hanteren die lager liggen dan de cao lonen in de sector. 
De vakbonden die de staking organiseerden gaan naar de rechter. Staken is een recht en het breken van 
stakingen mag niet. 

 

1. Leg uit waarom de macht van vakbonden in een sector met vooral ongeschoold werk, beperkt is. 

2. Leg uit waarom uurtarieven van ZZP’ers in een periode van laagconjunctuur (het gaat economisch 

slecht) tot onder het nivo van de cao lonen kunnen dalen. 

3. Leg uit waarom lage uurtarieven van ZZP’ers de looneisen van de vakbonden zullen temperen. 

4. Leg uit waarom stakingen, zoals bij de Jumbo, in een periode van hoge economische groei, minder 

makkelijk te breken zijn. 

5. Leg uit dat in een bedrijfstak, zoals het supermarktwezen, waar erg veel tijdelijke krachten en 

flexkrachten werken, de organisatiegraad laag zal zijn. 

 

H5.7 eindopgaven 
Opgave 31. De cao van de transportsector 

In de transportsector hebben vakbonden van oudsher een hoge organisatiegraad. In 2014 vonden de 

onderhandelingen voor een nieuwe cao plaats. Uiteindelijk kwam de nieuwe cao daadwerkelijk tot stand. 

Bron 1. Het bod van de werkgevers 

In de nacht van 7 op 8 maart hebben de werkgevers in de transportsector een cao-eindbod gepresenteerd. Het gaat om een 

3-jarige cao met in totaal een loonsverbetering van 10%.  

 

Bron2: De reactie van de leden van de vakbond 

Onder (actie)druk wordt alles vloeibaar. Op 1 april hebben zo’n 700 leden van de vakbond het eindbod van de werkgevers 

verworpen en een ultimatum opgesteld.  

 

Bron 3. Geldigheid van de nieuwe cao.  

Cao Beroepsgoederenvervoer 

Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016  

Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, 

koeriersdienst of een grote logistieke dienstverlener die aangesloten is bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) of je 

werkt bij een bedrijf dat mobiele kranen verhuurt en je werkgever is aangesloten bij de VVT 

 

1. Leg uit dat werkgevers die niet zijn aangesloten bij TLN of VVT de cao niet hoeven uit te voeren. 

2. Leg uit dat er sprake is van free-riders gedrag als die werknemer niet is aangesloten bij een vakbond, 

maar wel werkt bij een werkgever die is aangesloten bij de TLN of de VVT. 

3. Leg uit dat als de minister van sociale zaken en werkgelegenheid de cao algemeen verbindend 

verklaart, de concurrentieverschillen tussen bedrijven in de transportsector afnemen. 

4. Leg uit dat “het ultimatum” waarschijnlijk betekent dat de aangesloten werknemers gaan staken als de 

werkgevers niet met een beter “bod” komen. 
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5. Leg uit dat de effectiviteit van deze dreigende staking mede afhankelijk is van de organisatiegraad in de 

transportsector. 

6. Leg uit dat 10% loonstijging geen 10% stijging van de koopkracht van de werknemers betekent. 

 

Opgave 32. Komt er een centraal akkoord? 

Bron 1. Ontwikkeling van het BBP in Nederland 2008 en 2009 

 

Bron 2. Onderstaande gegevens van de vakcentrale FNV over de stemming over een centraal akkoord voor 

2010. http://www.nieuwspoort.net/pages/portal_item.php?titel=Centraal_Akkoord-

2&portal=4&cat=14&item=324&show=login 

Bijna 1,4 miljoen leden konden zich de afgelopen weken uitspreken over de afspraken met het kabinet en de 
werkgevers. De FNV vraagt haar leden om een oordeel over een pakket met vier hoofdpunten: 
 1. AOW-leeftijd, die via een alternatief advies van de SER op 65 jaar moet blijven. 
 2. Geen gedwongen verlaging van de pensioenen. 
 3. Werkgelegenheid. 
 4. Behoud van koopkracht. 

 

1. Wat is de relatie tussen een vakbond en een vakcentrale. 

2. Hoe heet de organisatie waar werkgeverscentrales en vakcentrales met elkaar in overleggen? 

3. Leg uit dat de groeicijfers van het BBP (de omvang van de economie van Nederland) van invloed zijn op 

het wel of niet tot stand komen van het centraal akkoord. 

4. De FNV zit in dit overleg aan tafel als vertegenwoordiger van de werknemers in Nederland. Leg uit 

waarom de hoogte van de AOW leeftijd van invloed is op het nettoloon van werknemers. 

5. Leg uit dat de punten 3 en 4 uit bron 2 kunnen conflicteren met elkaar, gezien de economische situatie 

van het land op dat moment (zie bron 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009

kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4

mutatie BBP tov hetzelfde 

kwartaal

een jaar eerder

3,2 2,8 1,8 -0,6 -4,1 -4,9 -3,8 -2,1

http://www.nieuwspoort.net/pages/portal_item.php?titel=Centraal_Akkoord-2&portal=4&cat=14&item=324&show=login
http://www.nieuwspoort.net/pages/portal_item.php?titel=Centraal_Akkoord-2&portal=4&cat=14&item=324&show=login
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H6 verzonken kosten 
H6.1 de theorie van de verzonken kosten 

 

Opgave 34. Een select abonnement AM 

Bestellen via bol.com is goedkoop. Er is alleen een “maar”. Ieder keer dat je iets bestelt  onder de €30,-- betaal je 

€3,95 verzendkosten. Als je via bol.com regelmatig een bestelling plaatst kun je via een “vracht select 

abonnement” je verzendkosten voor een jaar afkopen. Dit abonnement kost €14,99 voor een jaar. 

Jan heeft een en ander voor zichzelf op rij gezet om te bepalen of hij het vracht select abonnement zal afsluiten. 

Hij heeft het afgelopen jaar acht aankopen gedaan via Bol.com. Daarvan was 62,5% onder de gratis verzenden 

grens van €30,--. 

1. Bereken voor komend jaar uit hoeveel procent Jan goedkoper uit is aan verzendkosten dan vorig jaar als 

zijn aankooppatroon volgend jaar hetzelfde zal zijn als dit jaar. 

2. Leg aan de hand van het begrip verzonken kosten uit dat Jan komende jaar waarschijnlijk meer 

bestellingen gaat plaatsen bij bol.com, als hij inderdaad het vracht select abonnement afsluit. 

3. Leg uit dat deze extra aankopen vooral aankopen zullen zijn onder de “gratis verzenden grens van €30,-

-. 

4. Leg uit dat door het afsluiten van het vracht select abonnement de marginale kosten van aankopen via 

Bol.com voor Jan zijn gedaald naar €0,--. 

5. Leg uit dat Jan door het afsluiten van het vracht select abonnement zijn variabele kosten omgezet heeft 

naar constante kosten. 

 

H6 eindopgaven 
Opgave 35. Bedrijf X: een extra order. 

Van Bedrijf X zijn de volgende gegevens over 2016 bekend: 

Verkoopprijs €15,-- 

Omzet €900.000,-- 

Variabele kosten €5,-- 

Winst/verlies - €20.000,-- 

 

De directeur van bedrijf X is kwaad op zijn marketing specialist, die een extra order van 6.000 stuks eind 

December afwees, omdat door zijn toedoen bedrijf X in 2016 verlies heeft gemaakt. De koper wilde maximaal €9,-

- per stuk betalen. De marketing specialist heeft de order afgewezen. 

De directeur tegen de marketing specialist: Met deze order hadden we ons verlies om kunnen zetten in een 
bescheiden winst. Je had de constante kosten als verzonken kosten moeten aanmerken in je berekening. 

 

De marketing specialist tegen de directeur: Akkoord gaan met een dergelijk lage prijs zal de toekomstige 
betalingsbereidheid van klanten negatief beïnvloeden. Dan maar verlies dit jaar. 

 

1. Bereken de constante kosten van de onderneming 

2. Verklaar de uitspraak van de directeur 

3. Bereken of de uitspraak van de directeur klopt 

4. Verklaar de uitspraak van de marketing specialist 
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H7 de speltheorie 
H7.1 de speltheorie 

Opgave 36. Een dilemma 1 
Twee winkels met hetzelfde productassortiment zitten vlak bij elkaar en concurreren om dezelfde klant. Beide 
eigenaren overwegen een prijsactie met 10% korting te starten om klanten van de andere winkel te trekken. Het 
beste voor de eigenaren van de winkels is om een prijsafspraak te maken. De wetgever verbiedt alleen 
kartelvorming. 

1. Leg uit waarom actoren in de economie als spelers in een spel gezien kunnen worden. 

2. Leg uit dat als beide winkeliers tegelijk (simultaan) een keuze moeten maken om wel of niet de prijzen te 

verhogen, de uitkomst anders is dan als de winkeliers na elkaar zullen reageren. 

3. Wanneer wordt de prijsactie een "dominante strategie"? 

4. Wat is een suboptimaal resultaat? 

5. Aan welke twee voorwaarden moet een spel in de speltheorie voldoen wil het een "gevangen dilemma" 

zijn? 

 

H7.2 de opbrengstenmatrix of pay-off matrix 

Opgave 37. Een dilemma 2 
Hieronder staat een dilemma van twee bedrijven die in dezelfde sector werken, en die samen de markt 
domineren. Beide bedrijven streven naar maximale winst. Beide bedrijven maken plannen om een reclame actie 
te doen, om zo het marktaandeel te vergroten. 

 

Bestudeer de pay-off matrix en beantwoord daarna onderstaande vragen. 
1. Wat is een dilemma in de speltheorie? 

2. Wanneer zitten partijen, volgens de speltheorie, gevangen? 

3. Leg uit dat het nastreven van het eigenbelang, een strategie is. 

4. Wat is een dominante strategie? 

5. Is er, in bovenstaande pay-off matrix, sprake van een dominante strategie? 

6. Bepaal via het zetten van streepjes wat de uitkomst is van bovenstaand dilemma. 

 

H7.3 contexten bij het "gevangendilemma" 

Opgave 38. Inzamelen. 
Een van de belangrijke gemeentelijke voorzieningen betreft de afvalophaaldienst en verwerking. Gemeentelijke 
overheden kiezen in de praktijk uit twee mogelijke belastingsystemen voor de afvalproblematiek. Sommige 
gemeenten heffen een vast bedrag per jaar per huishouden. De opbrengsten van alle huishoudens dekken de 
totale kosten van afval ophalen en verwerken. Andere gemeenten heffen een belasting per ingeleverde zak of 
bak afval (de vervuiler betaalt). Ook hier geldt dat de opbrengsten de totale kosten van afval ophalen en 
verwerken dekken. 
De twee methoden van belastingheffing hebben effect op de zowel het milieu, als op de mate waarin 
belastingontduiking optreedt. 

1. Leg uit dat het ophalen en verweken van afval altijd een vorm van samenwerking vereist tussen burger 

en overheid. 

2. Leg uit welk belastingsysteem het grootste risico op negatieve externe effecten heeft. 

3. Leg uit dat de burger zit gevangen in een dilemma als het gaat om zo weinig mogelijk betalen voor 

afvalverwerking. 

4. Leg uit dat het individuele belang het collectieve belang kan schaden bij afvaldiensten op basis van “de 

vervuiler betaalt” 

5. Leg uit dat het belang van het individu dat netjes belasting betaalt, geschaad kan worden door 

meeliftende burgers, bij afvaldiensten op basis van een vast jaarlijks bedrag. 

winst bedrijf Y

geen reclame actie reclame actie

bedrijf X geen reclame actie €1 mln          €2 mln €0,6 mln    €2,2 mln

reclame actie €1,3 mln   €1,2 mln €0,8 mln    €1,6 mln
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6. Leg uit dat sommige burgers een strategie van “zelfbinding” hanteren als ze hun afval telkens via de 

officiële weg deponeren. 

7. Leg uit dat sociale normen de strategie van burgers kan beïnvloeden. 

Opgave 39. Het collectieve dilemma. 

Onderstaande pay-off matrix geeft de effecten voor de burger weer , bij de keuze om belasting te betalen voor 
collectieve goederen, of juist belasting te ontduiken (meeliftgedrag), waardoor andere burgers de kosten van 
collectieve goederen dragen. In deze situatie betreft het een polder, die bij hoog water overstroomt. De bewoners 
van de polder hebben als gezamenlijke belang dat er een dijk aangelegd wordt. Er is geen overheid in het spel 
om de onderhandelingen te coördineren. 

 

De beloning in de pay-off matrix is de verhouding tussen betaalde belasting (prijs) en het gemak van de 
collectieve voorziening (profijt). In de pay-off matrix wordt er van uit gegaan dat burgers hun eigen belang 
nastreven (zo min mogelijk belasting betalen), maar dat beide burgers veel voordeel hebben van de dijk. Niet 
betalen, maar wel gebruik maken van het collectieve goed, levert de beste prijs-profijt verhouding op. Niet betalen 
en beide meeliften betekent dat de dijk niet geproduceerd kan worden. 

1. Leg uit dat meeliften een rationele keuze is, zolang niet teveel mensen meeliften. 

2. Leg uit dat samenwerken in deze situatie volgens de pay-off matrix meer oplevert dan het nastreven van 

eigenbelang. 

3. Leg uit dat het centraal coördineren van de productie van collectieve goederen door de overheid meer 

kans van slagen heeft. Gebruik in je antwoord het begrip “collectieve dwang”. 

4. Is er in bovenstaande pay-off matrix sprake van een gevangendilemma? Leg uit waarom wel of niet. 

 

H7 eindopgaven 
Opgave 40. Wegrestaurant 

Op een toplocatie langs de snelweg zitten een Burger King en een McDonalds. Beide partijen hebben geen last 

van andere concurrenten in de buurt. Beide partijen overwegen hun prijzen te verlagen om klanten te winnen.  

Bron 1. Pay-off matrix van de concurrerende wegrestaurants. 

 

1. Los de pay-off matrix op door streepjes te zetten. 

2. Is er sprake van een dominante strategie van een van beide partijen? Zo ja, van welke partij(en)? 

3. Is er sprake van een gevangendilemma? Leg uit waarom wel of niet. 

 

Opgave 41. Split or steal 

Clara en Piet spelen een spelletje “split or steal” bij het betreffende televisieprogramma. De prijs die te behalen 

valt is €100.000,-- . De mogelijke resultaten van het spel staan in onderstaande matrix weergegeven. 

 

prijs-profijt verhouding burger Y

belasting

betalen meeliften

burger X

belasting

betalen hoog                hoog slecht       heel hoog

mee

liften heel hoog      slecht redelijk         redelijk

  
burger King   

  

geen 
prijsverlaging 

wel 
prijsverlaging 

Mc Donalds geen prijsverlaging €1000    €1400 €900    €1600 

  wel prijsverlaging €1200    €1300 €1100    €1500 

 

resultaat  voor Piet en Clara Clara

split steal

Piet split J    J LL  JJ

steal JJ  LL LL  LL
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De verklaren de betekenis van de matrix staat hieronder: 

 

In de periode van overleg blijkt Clara te liegen. Zij zegt vooraf te splitten maar doet dit uiteindelijk niet. Piet zegt te 

kiezen voor splitten en doet dat ook. 

1. Welk resultaat zal bereikt worden als het spel gespeeld is? 

2. Is er in het spel sprake van een gevangen dilemma? 

LL geen prijs

J de helft van de prijs

JJ hoogste prijs


