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voorwoord

Voorwoord 

Economie gaat over jou. Het helpt je om een succes te maken van je eigen leven en van de 
samenwerkingsverbanden waaraan je deelneemt. Denk bijvoorbeeld aan je school, het bedrijf 
waar je werkt of het land dat je als kiezer helpt besturen. Economie draait om de vraag hoe 
je meer welvaart kan scheppen voor jezelf, je vrienden, je medescholieren, je collega’s en je 
medeburgers. Meer welvaart betekent meer geluk, minder armoede en minder milieuvervuiling. 
Je gaat leren hoe je je leven en de samenwerkingsverbanden waaraan je meedoet, kunt 
analyseren en besturen en welke concepten en technieken je daarbij kunnen helpen.

De lesstof is verdeeld over vijf lesblokken. De eerste twee blokken gaan over principes die je 
persoonlijk raken. Het eerste blok Kiezen en welvaart bekijkt hoe je keuzes maakt waar je zelf 
van profiteert. In het tweede blok Samenwerken en verdelen onderzoek je hoe je voor goede 
samenwerking kunt zorgen. Dat vraagt dat iedereen die meedoet, deelt in het profijt van de 
samenwerking.

Het derde blok Markten en bedrijven verbreedt je blik verder: het onderzoekt samenwerking 
op grotere schaal. Je ontdekt wat de voor- en nadelen zijn van concurrentie op de 
markt en van relaties binnen bedrijven. Op markten ben je vrij om voortdurend van 
transactiepartner te wisselen. Binnen bedrijven niet, daar verbind je je voor langere tijd aan je 
samenwerkingspartners.

In het vierde blok Tijd en Risico leer je dat je kunt ruilen over de tijd. Zo kun je nu wat opgeven 
om daar later wat voor terug te krijgen. Maar ruilen over de tijd brengt risico’s met zich mee. Je 
ontdekt hoe je die risico’s kunt verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door solidariteit: het delen 
van risico’s met elkaar.

Het laatste blok Structuur en conjunctuur richt zich op de grootste samenwerkingsverbanden: 
je eigen land en de wereld. Je bestudeert hoe de overheid de samenwerking tussen burgers kan 
bevorderen door hen het vertrouwen te geven dat hun belangen veilig zijn. Daarnaast leer je dat 
het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de toekomst kwetsbaar is en met welke 
instrumenten de overheid dat vertrouwen kan stabiliseren.

De auteurs
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methode gebruik

Werken met Mens & Economie 

Mens & Economie is een economiemethode voor de bovenbouw van havo en vwo. Het 
biedt een samenhangend verhaal: goed kiezen en samenwerken kan welvaart scheppen 
maar gaat niet vanzelf. Economie als de kunst van goed kiezen en samenwerken 
verbindt alle domeinen en concepten van het nieuwe examenprogramma 2023 met 
elkaar. 

In Mens & Economie ontdek je dat economie over je alledaagse leven gaat. In navolging 
van recente wetenschappelijke ontwikkelingen is er volop aandacht voor de relationele 
kant van de gewone mens: vanwege onze begrensde rationaliteit en onze voorkeur voor 
sociale waarden als rechtvaardigheid en wederkerigheid, zijn we op elkaar aangewezen. 
Samenwerking komt alleen van de grond als alle betrokkenen het vertrouwen hebben 
dat ze meeprofiteren. Je leert eerst hoe je welvaart schept door doelen en belangen 
in balans te brengen (in balans), vervolgens wat de valkuilen zijn bij kiezen en 
samenwerken (uit balans) en wat daaraan kan worden gedaan (meer balans).

Didactisch concept Mens & Economie
Een vast ritme van in, uit en meer balans.
• In balans: laat zien hoe je welvaart creëert wanneer alle doelen en belangen in 

balans zijn.
• Uit balans: in de praktijk is de economie niet altijd in balans, keuzes zijn niet altijd 

verstandig en samenwerken lukt niet goed.
• Meer balans: toont de gereedschapskist van de econoom. Met behulp van markt, 

overheid en vrijwillige binding kunnen doelen en belangen beter met elkaar in 
balans komen.

Micro-, meso- en macro-opdrachten
De opdrachten kennen een vast ritme van microcontexten (kiezen en relaties in het hier 
en nu en de verdere eigen levensloop) via meso-onderwerpen (bedrijven en organisaties) 
naar macrocontexten (maatschappelijke thema’s). Mens & Economie legt hetzelfde 
concept taalkundig, grafisch en rekenkundig uit, om het begrip te verbeteren.
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Hoe is de methode opgebouwd? 
De methode bestaat uit 5 blokken. 
• Ieder blok heeft een vaste opbouw in 3 delen: in balans,  

uit balans en meer balans.  
• Elk deel begint met een korte introductie op de betrokken 

hoofdstukken en sluit af met een korte samenvatting.
• De hoofdstukken bestaan uit meerdere paragrafen. 
• Elke paragraaf begint met een omschrijving van het leerdoel 

en eventueel bijbehorende experimenten. 
• Daarna volgt uitleg waarbij theorie (in zwart) en context 

(cursief in blauw) elkaar afwisselen om het begrip van de stof te 
vergroten. 

• Vervolgens kan de leerling aan het werk met de opgaven die achterin het 
boek staan. 

• De opgaven kennen dezelfde indeling als de theorie: 3 delen, hoofdstukken en paragrafen.  
Elk deel begint met een introductie opgave, waarna per paragraaf de opgaven worden 
gepresenteerd met aan het eind van elke paragraaf een leerdoelcheck.

Codering
Theorie
In de theorietekst is alle lesstof die niet onder het Centraal Examen  
valt (CE) met een code aangegeven. De codering is steeds links in de 
 kantlijn te vinden. We hanteren de volgende afkortingen:

SE-B    schoolexamenstof voor het verplichte domein B

SE-C    schoolexamenstof voor het verplichte domein C

SE-K    schoolexamenstof voor keuzeroute

SE-KE    schoolexamenstof voor keuzeroute ethiek

SE-KG    schoolexamenstof voor keuzeroute gedragseconomie

Opgaven
Bovengenoemde lesstof-codering is ook in de opgaven weergegeven. Daarnaast zijn 
alle opgaven RTTI* gecodeerd. Het is voor docenten een handig instrument om 
aan te geven welke cognitieve niveaus bij de genoemde leerdoelen bereikt 
moeten worden: reproductie, inzicht en toepassing. Bovendien helpt het 
leerlingen om inzicht te krijgen in wat ze moeten leren, hoe ze moeten 
leren en met welke diepgang.

* https://boomberoepsonderwijs.nl/rtti-wat-het-wel-en-wat-het-niet/
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inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Het katern Kiezen en Welvaart x

Theorie 

In balans  •  Goed kiezen x

Hoofdstuk 1  •  Wat heb je te kiezen? 
1.1 Kiezen en welvaart x
1.2 Ruilen voor arbeidstijd x 
1.3 Ruilen voor geld x 

Hoofdstuk 2  •  Hoe waardeer jij je keuzes? 
2.1 Welvaartsprijzen x
2.2 Waar hangen welvaartsprijzen van af? x 
2.3 Marginale waarde x
2.4 Totale waarde x

Hoofdstuk 3  •  Wat is je beste keuze? 
3.1 Welvaartssurplus x
3.2 Rationeel kiezen x 
3.3 Inkomen en welvaart x

Samenvatting: In balans  •  Goed kiezen x
Begrippenlijst: In balans  •  Goed kiezen x

Uit balans  •  Kiezen als uitdaging x

Hoofdstuk 4  •  Kiezen gaat niet vanzelf 
4.1 Psychologie van kiezen x
4.2 Valkuilen x 
4.3 Keuzeprijzen en interne effecten x 
4.4 Welvaartsverlies van verstoorde prijzen x 

Hoofdstuk 5  •  De valkuil van geld 
5.1 Geldillusie x
5.2 Indexcijfers en procentuele veranderingen x 
5.3 Samengestelde en gewogen indexcijfers x
5.4 Rekenen met reële en nominale waarden x
5.5 Rijkdomsvalkuil, oppotvalkuil en budgetillusie x

Samenvatting: Uit balans • Kiezen als uitdaging x
Begrippenlijst: Uit balans • Kiezen als uitdaging x
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 Hoofdstuk 2   •   Hoe waardeer jij je keuzes?

In hoofdstuk 1 hebben we gekeken naar de gevolgen van mogelijke keuzes. Hoeveel van het ene 
goed kun je krijgen als je het andere goed opoffert? De volgende vraag is dan: wat is voor jou de 
waarde van de goederen die je kunt ruilen? Die vraag staat centraal in dit hoofdstuk.

2.1 Welvaartsprijzen 

d Doel
Je leert wat welvaartsprijzen zijn en hoe die verschillen van marktprijzen.

Welvaart 
Jouw welvaart is de totale waarde die je hecht aan al het goede dat je hebt. Door het maken 
van verstandige keuzes kun je je welvaart te verhogen. Je ruilt dan goederen die je hebt, in voor 
andere goederen die voor jou een grotere waarde hebben dan de goederen die je opgeeft. 

Eva’s hobby is paardrijden. Voor Eva is paardrijden ontspannend, het is waardevol voor haar. 
Ze trekt daar regelmatig een dagdeel voor uit. Het verhoogt haar welvaart ten opzichte van 
thuisblijven.

Welvaartsprijs 
Elk goed heeft voor jou een bepaalde subjectieve waarde. Die waarde druk je uit in je individuele 
welvaartsprijs. De welvaartsprijs geef je weer in geld als rekeneenheid, maar het is niet de prijs 
die je ook werkelijk betaalt voor een goed. Het is het geldbedrag dat het effect op je welvaart van 
het ruilen van een extra eenheid van een goed precies compenseert. Het is het maximumbedrag 
dat je als vrager zou kunnen betalen om een goed te verkrijgen zonder dat je er in welvaart 
op achteruitgaat. Als jij het goed levert, dan is je welvaartsprijs het minimumbedrag dat je 
zou moeten ontvangen om een goed op te geven zonder dat je er daardoor in welvaart op 
achteruitgaat.

Wanneer Eva paardrijdt, levert dit subjectieve opbrengsten voor haar op die ze niet op de rekening 
ziet staan. De waarde bestaat uit het feit dat ze iets doet waar ze plezier aan beleeft en wat 
gezond voor haar is. Als ze zegt dat een rit haar méér waard is dan de €30 die ze ervoor moet 
betalen, dan zegt ze iets over de welvaartsprijs als de subjectieve waarde gemeten in termen van  
de rekeneenheid geld.

Welvaartsprijs versus marktprijs 
De welvaartsprijs verschilt op drie manieren van de marktprijs. Ten eerste kan de welvaartsprijs 
voor hetzelfde product verschillen tussen personen, terwijl de marktprijs voor iedereen 
hetzelfde is. In tegenstelling tot de marktprijs is de welvaartsprijs een individuele prijs die 
afhangt van de betreffende persoon. Verschillende personen hechten vaak verschillende 
waarden aan hetzelfde goed. Ten tweede zijn welvaartsprijzen onzichtbaar en subjectief. Ze 
zijn daardoor lastiger te meten dan marktprijzen, maar ze zijn wel betere indicatoren voor 
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c  Leg met een verwijzing naar het artikel uit het Algemeen Dagblad uit dat de wet van 
wederkerigheid opgaat bij het herstarten van de woningbouw. [T2] 

d  Als de overheid ervoor kiest de maximumsnelheid te verlagen kan de welvaart toenemen. 
Onder welke voorwaarde is dat het geval? [T1] 

Leerdoelcheck: Heb je het leerdoel bereikt?
R d  Ik weet wat goederen, vrije goederen, schaarse goederen, opbrengsten, kosten, 

welvaart en wederkerigheid zijn. 
T1 d  Ik kan uitleggen dat wederkerigheid het noodzakelijk maakt om keuzes te maken, 

dat keuzevrijheid kiezen mogelijk maakt en dat het vak economie je helpt om goede 
keuzes te maken. 

T2 d  Ik kan de verschillende soorten kosten en opbrengsten van keuzes in uiteenlopende 
contexten herkennen en benoemen.

I d  Ik kan beredeneren welke afwegingen individuen en samenwerkingsverbanden 
moeten maken over de kosten en opbrengsten van alternatieve keuzemogelijkheden.

1.2 Ruilen voor arbeidstijd

Opgave 1     Vruchten plukken 

Zoals je in de theorie in paragraaf 1.2 hebt gelezen moet Robinson op het eiland 12 minuten 
offeren om een kilo appels te plukken en 6 minuten om een kilo peren te plukken. Robinsons 
ontdekt dat er naast appels en peren ook citroenen en kiwi’s groeien. In een uur kan hij zes kilo 
citroenen plukken of acht kilo kiwi’s, wanneer hij zich concentreert op één van die vruchten. 

a  Bepaal de prijs van een kilo citroenen en een kilo kiwi’s in de rekeneenheid arbeidstijd (in 
minuten). [T1]

b  Laat met een berekening zien dat de ruilvoet tussen citroenen en kiwi’s ¾ kilo citroenen per 
kilo kiwi’s bedraagt als de totale hoeveelheid tijd die Robinson besteedt aan het plukken van 
vruchten constant blijft. [T1]

c  Zet alle opties voor Robinson op een rij. Bereken daartoe alle ruilvoeten (gegeven een 
constante hoeveelheid tijd) en vul de tabel hieronder verder in. [T1] 
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Een andere manier om naar keuzeproblemen te kijken is dat je jezelf steeds drie vragen stelt.  
De antwoorden op die vragen hangen met elkaar samen. Het antwoord op de vraag ‘wat kies ik’ 
hangt af van de antwoorden op de vragen ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ 

6  Bedenk een situatie die op jou van toepassing is en beantwoordt één van de drie vragen. 
 Heb je gemerkt dat je bij deze vraag de kosten en opbrengsten probeert in te schatten?  

Dan denk je als een econoom!

1.1 Kiezen en welvaart
 

Opgave 1     Voor niets gaat de zon op  

a  Beschrijf wat het verschil is tussen een vrij goed en een schaars goed. [T1]

b  Bekijk de afbeelding van Robinson Crusoë uit paragraaf 1.1. van de theorie. Robinson beschikt 
over de vrije goederen zonlicht en wind. Noem nog twee andere vrije goederen waarover 
Robinson de beschikking heeft. [T1]

c  Leg uit dat hoewel zonlicht vaak een vrij goed is, mensen toch bereid zijn te betalen voor een 
bezoekje aan een zonnebank. [T2]

d  Om zich te beschermen tegen het zonlicht draagt Robinson een parasol die hij van grote 
bananenbladeren heeft gemaakt. Leg aan de hand van de begrippen kosten en opbrengsten uit 
dat een parasol voor Robinson een schaars goed is. [T2]

e  Vrije goederen kunnen over de tijd veranderen in schaarse goederen, onder invloed van 
menselijke activiteiten. Zo zijn sommige zaken die voor Robinson een vrij goed zijn, voor ons 
een schaars goed geworden. Leg dit uit met een goed waarvoor wij wel kosten moeten maken, 
maar Robinson niet. [I] 

Opgave 2     Arenaboulevard 

Bertine woont dicht bij de Arenaboulevard in Amsterdam. Aan deze boulevard liggen de Johan 
Cruijff Arena, de Ziggo Dome en de Afas Live, waardoor er altijd genoeg te doen is. Op één avond 
zijn er twee evenementen die Bertine allebei leuk vindt: een thuiswedstrijd van Ajax en een 
concert van Kensington. 

a  Benoem welke opbrengsten Bertine mogelijk heeft als ze een evenement bezoekt. [T1]

b  Omdat Bertine beide evenementen leuk vindt vallen die goederen onder de wet van 
wederkerigheid. Hoe luidt die wet? [R]

Niet van ieder goed of iedere dienst wordt de gebruiker beter. In sommige gevallen zelfs slechter. 
Een wat ouderwets woord voor het tegenovergestelde van een ‘goed’ is een ‘kwaad’. 
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 Het blok Kiezen en welvaart

Dit blok gaat over twee kernbegrippen in de economie: schaarste en wederkerigheid. Als 
je wat waardevols wilt verkrijgen moet je daar iets anders kostbaars voor opgeven. Deze 
wederkerigheid tussen wat je ontvangt en wat je opgeeft lijkt vervelend: no pain, no gain. Maar 
door verstandig gebruik te maken van je keuzevrijheid kun je je welvaart vergroten. 

In balans
Om verstandig te kiezen moet je weten wat je kunt ruilen en wat je waardeert. Kiezen is 
namelijk ruilen: om goederen te verkrijgen moet je iets opofferen, bijvoorbeeld je tijd. Via de 
tussenstap van geld ruil je je tijd in voor producten: je ruilt je arbeidstijd namelijk in voor geld en 
vervolgens ruil je dat geld weer in voor producten. 

Maar wat zijn je keuzes je waard? Hoeveel je iets waardeert wordt beschreven door 
welvaartsprijzen. Deze prijzen meten hoeveel een goed bijdraagt aan al het goede dat je geniet – 
je zogenoemde welvaart. 

Als je weet wat je kunt en wat je waardeert, kun je bepalen wat je het beste kunt kiezen. Je kunt 
dan de waarde die je ontvangt (je opbrengsten) vergelijken met de waarde die je daarvoor moet 
opgeven (je kosten). 

Uit balans 
Rationeel kiezen is vaak moeilijk omdat je verstand en je wilskracht begrensd zijn. Daardoor ligt 
bijvoorbeeld de zogenoemde beschikbaarheidsvalkuil op de loer. Je keuzes raken dan uit balans 
omdat je de voor jou minder zichtbare opbrengsten en kosten minder zwaar meeweegt dan de 
zichtbaardere opbrengsten en kosten. 

Door geld als rekeneenheid voor waarde te benutten, kun je de waarden van goederen gemakkelijk 
vergelijken. Maar daar staat tegenover dat geld als rekeneenheid ook tot geldillusie kan leiden. 
Je verwart dan een verandering in de prijs van een goed in termen van geld met een verandering 
in de prijs van dat goed ten opzichte van andere goederen. Geld kan ook de rijkdomsvalkuil 
veroorzaken. Dan krijgen materiële waarden die zich gemakkelijk laten meten in termen van 
geld te veel gewicht ten opzichte van immateriële waarden die moeilijker meetbaar zijn.

Meer balans
Hoe help je mensen betere keuzes te maken? Moet je ze meer vrijheid geven of juist meer 
dwingen? Beide besturingsvormen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Maar je kunt vrijheid 
en binding ook combineren door jezelf vrijwillig binden aan dat wat anders in het gedrang komt. 
Dat kan bijvoorbeeld door je voor langere tijd vast te leggen, of door te vertrouwen op experts, 
gezaghebbende autoriteiten of sociale normen.

inleiding

7Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart



8

inhoudsopgave

Kiezen en welvaart

Het blok Kiezen en Welvaart 7

In balans  •  Goed kiezen 11

Hoofdstuk 1  •  Wat heb je te kiezen? 
1.1 Schaarste en wederkerigheid 12
1.2 Wederkerigheid en geld 14 

Hoofdstuk 2  •  Hoe waardeer jij je keuzes? 
2.1 Betalingsbereidheid: hoe waardeer je de producten die je koopt? 16
2.2 Leveringsdrempel: hoe waardeer jij de tijd die je opgeeft? 19 

Hoofdstuk 3  •  Wat is je beste keuze? 
3.1 Het consumentensurplus 21
3.2 De rationele consument 23 
3.3 De rationele werknemer 25
3.4 Inkomen en welvaart 27

Samenvatting: In balans  •  Goed kiezen 29
Begrippenlijst: In balans  •  Goed kiezen 30

Uit balans  •  Kiezen als uitdaging 32

Hoofdstuk 4  •  Kiezen gaat niet vanzelf 
4.1 Psychologie van kiezen 33
4.2 De beschikbaarheidsvalkuil  35 

Hoofdstuk 5  •  De valkuilen van geld 
5.1 Rijkdomsvalkuil en geldillusie  37
5.2 Indexcijfers en procentuele veranderingen  39 
5.3 Samengestelde en gewogen indexcijfers  41
5.4 Rekenen met reële en nominale waardeveranderingen  43

Samenvatting: Uit balans • Kiezen als uitdaging 45
Begrippenlijst: Uit balans • Kiezen als uitdaging 46

SE-B

SE-B

SE-KG

SE-KG



9Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

Meer balans  •  Beter kiezen 50

Hoofdstuk 6  •  Drie medicijnen 
6.1 Meer dwang of meer vrijheid? 51
6.2 Vrijwillige binding  53

Samenvatting: Meer balans • Beter kiezen 55
Begrippenlijst: Meer balans • Beter kiezen 56

Bronnen 174 

SE-KG

SE-KG



10



11Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

In balans 
Goed kiezen

Met het vak Economie leer je hoe je goede keuzes kunt maken. Wat is eigenlijk goed kiezen? 
Waarom is het vaak een uitdaging om goed te kiezen? Hoe kun je jezelf en anderen helpen om 
beter te kiezen?

In dit eerste deel beginnen we met het antwoord op de eerste vraag. Voor economen is goed 
kiezen het maken van de keuze die de meeste welvaart oplevert. 

Goed kiezen doe je in drie stappen. 
• Hoofdstuk 1: Wat heb je te kiezen? Als je iets wilt krijgen moet je daar ook iets voor opgeven. 

Je moet dus weten wat je te ruilen hebt en wat je daarvoor terugkrijgt.
• Hoofdstuk 2: Hoe waardeer jij de keuzes die je kunt maken? Wat is het je écht waard als je 

meer kunt krijgen van een goed? 
• Hoofdstuk 3: Wat is je beste keuze? Alles draait om balans tussen je verschillende doelen:  

je wilt niet te veel maar ook niet te weinig ruilen. 

We beginnen in hoofdstuk 1 met Adam. Hij wil iets maken van zijn leven. Dat kan allemaal als hij 
de goede keuzes maakt. En daarvoor moet hij het idee van wederkerigheid in zijn oren knopen: 
geen opbrengsten zonder kosten. Als je iets goeds wil bereiken zal je er ook iets voor moeten opgeven. 

In hoofdstuk 2 en 3 maak je kennis met Eva. Ze zit op school, werkt in de supermarkt en gaat 
graag paardrijden. Door meer geld te verdienen zou ze nog meer kunnen paardrijden.  Maar zou 
meer inkomen haar welvaart werkelijk vergroten? 

Leren denken als econoom, daar gaat dit eerste deel over.
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 Hoofdstuk 1   •   Wat heb je te kiezen?

1.1 Schaarste en wederkerigheid 

d Doel
Je leert dat economie je helpt om goede keuzes te maken.

Adam maakt een lijstje van wat hij wil bereiken in zijn leven. Hij wil graag een goede wielrenner 
worden, leuk werk hebben waar hij goed van kan leven en een paar echte vrienden om samen 
uit te gaan. Aan een gezin moet hij nog niet denken, maar hij zou later wel graag een fijne relatie 
hebben. Vervolgens maakt hij een lijstje met alles wat hij vandaag heeft of kan inzetten om die 
doelen dichterbij te brengen. Wat denk je dat er op dat lijstje staat? 

Goederen
Alle dingen, diensten of ervaringen waar iemand waarde aan hecht, alles wat je kunt gebruiken 
of waar je naar streeft, noemen we goederen. Het hebben van een dak boven je hoofd, een 
veilig thuis, vriendschappen, een goede gezondheid en toegang tot onderwijs zijn allemaal 
goederen. Jij hebt waarschijnlijk de beschikking over de meeste van deze goederen. De waarde 
van een goed dat je bezit herken je vaak pas als je jezelf vergelijkt met iemand die dat goed niet 
heeft. Hoe waardevol het is dat je toegang hebt tot (voortgezet) onderwijs, zie je pas als je jezelf 
vergelijkt met iemand die in armoede leeft en die daarom op jouw leeftijd moet werken in plaats 
van naar school gaan.

Wederkerigheid 
Sommige goederen kun je krijgen zonder dat je er iets voor hoeft te doen of op te geven. Denk 
aan zonlicht: het is er of het is er niet en daar hoef jij niets voor te doen. Dit is een speciaal soort 
goederen: de vrije goederen. Voor alle andere goederen – de zogenaamde schaarse goederen –  
moet je wel iets doen of opgeven. Economen spreken dan over schaarste. In de economie 
betekent het feit dat een goed schaars is dus niet dat er weinig van is, maar dat je er iets anders 
goeds voor moet opgeven om het te verkrijgen of te behouden. Het ontvangen van het ene goed 
gaat dan dus samen met het opgeven van een ander goed. Je noemt dit ook wel de wet van 
wederkerigheid.

Adam wil een goede wielrenner worden. Dat is een schaars goed want hij moet er hard voor 
trainen. Er is dus sprake van wederkerigheid: hij kan zijn doel alleen bereiken als hij er ook iets 
voor opgeeft.
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Kiezen
Schaarse goederen dwingen tot keuzes. Als je gezond wilt blijven, dan helpt het om op je voedsel 
letten en genoeg te bewegen. Als je een vriendschap wil opbouwen of behouden, dan moet je 
tijd en aandacht geven aan je vrienden. Als je goede cijfers wilt halen, dan moet je opletten. Elke 
keuze gaat dus niet alleen gepaard met opbrengsten (de goederen die je verkrijgt) maar ook 
met kosten (de goederen die je opgeeft). Je ruilt het ene goed in voor het andere goed. Het vak 
economie onderzoekt hoe je verstandig kunt kiezen door goederen uit te ruilen. Daarom beperkt 
het vak economie zich tot goederen die vallen onder de wet van de wederkerigheid. Als we het in 
het vervolg over goederen hebben, bedoelen we dus schaarse goederen. 

Gemiste opbrengsten als kosten
Een van de belangrijkste schaarse goederen is tijd. Meer tijd besteden aan de ene waardevolle 
activiteit betekent dat je minder tijd hebt voor een andere activiteit. Kies je voor de ene activiteit, 
dan geniet je de opbrengsten van die activiteit, maar geef je de opbrengsten op van de andere 
activiteit die je in diezelfde tijd had kunnen doen. De opofferingskosten van een keuze zijn de 
gemiste opbrengsten van de meest waardevolle activiteit die je moet opgeven.

Als Adam traint heeft hij geen tijd om te gamen met zijn vrienden. Hij moet dus kiezen wat 
hij met zijn vrije tijd doet: gaat hij een extra uur trainen dan zijn er opbrengsten en kosten. 
De opbrengsten zijn dat hij een betere wielrenner wordt. Maar de opofferingskosten zijn de 
opbrengsten van het meest waardevolle alternatieve gebruik van zijn tijd en energie. In het geval 
van Adam is dat een uur gamen met zijn vrienden.

Keuzevrijheid en welvaart
Het vak economie onderzoekt hoe je je keuzevrijheid goed gebruikt. Als je verstandige keuzes 
maakt, verhoog je je welvaart. Dat is de som van alle waarde die je ontleent aan schaarse 
goederen. Als de opbrengsten van je keuze voor jou meer waard zijn dan de kosten, ga je er in 
welvaart op vooruit. Hoewel je door het ene goed te kiezen altijd een ander goed verliest, kun je 
dus per saldo winnen. Goed kiezen is dus winnen door verliezen.

Adam heeft een economisch probleem, want zijn tijd is beperkt. Wat is de verhouding tussen 
trainen en gamen die hem het meeste welvaart oplevert? Door het verstandig benutten van zijn 
keuzevrijheid kan Adam zijn welvaart doen groeien. Als de waarde van een extra uur gamen voor 
hem hoger is dan de waarde van een extra uur trainen of een andere activiteit, dan levert hem dat 
meer welvaart op dan dat het hem kost. Hij gaat er dus in welvaart op vooruit, ook al offert hij 
andere activiteiten op. Hij wint dus door te verliezen. 
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1.2 Wederkerigheid en geld

d Doel
Je leert hoe je op de arbeidsmarkt je tijd ruilt voor geld, en op de productenmarkt je geld 
voor producten.

Adam heeft een baantje waar hij elke week zo’n € 30 mee verdient. Maar hij geeft het ook zo weer 
uit. Vooral aan broodjes kebab en bioscoopbezoek. De prijzen daarvan kent hij wel. Maar hoeveel 
broodjes kebab kost een bioscoopkaartje nou?

Ruilen op markten
Veel van de goederen die je gebruikt, zijn door anderen geproduceerd. Je betaalt geld om die 
producten te krijgen. Geld is dan het ruilmiddel. Elke plaats (ook online) waar je geld en goederen 
kunt ruilen noem je een markt. Die ruil gaat twee kanten op: de koper ruilt geld voor goederen 
en de verkoper goederen voor geld. Er is wederkerigheid tussen kopers en verkopers en tussen 
goederen en geld. Dat is ook zo op de arbeidsmarkt. Jouw arbeidstijd is een schaars goed dat je 
daar ruilt voor geld. En op de productmarkten ruil je dat geld voor producten die je wilt hebben. 

Prijzen op de markt
Alle goederen die je op productmarkten kunt kopen hebben een marktprijs: de ruilverhouding 
tussen geld en dat goed op een markt. Je betaalt bijvoorbeeld € 10 voor een bioscoopkaartje voor 
het bekijken van bioscoopfilms. De marktprijs is dan dus € 10 per film. Loon is een marktprijs op 
de arbeidsmarkt. Het is de prijs die je ontvangt voor de geleverde arbeid, bijvoorbeeld € 5 per uur. 
Figuur 1.1 laat zien hoe de stroom van arbeid (de groene pijl) en die van producten (de paarse pijl) 
de ene kant op gaat, terwijl het geld (de blauwe pijlen) in de tegenovergestelde richting stroomt.

Figuur 1.1 Ruilen op de markt

Op de arbeidsmarkt ruilt Adam 6 uur per week voor € 30. Die € 30 per week ruilt hij weer voor 4 
broodjes kebab (met een marktprijs van € 5 per stuk) en een bioscoopkaartje (met een marktprijs 
van € 10 per stuk).

Budgetrestrictie                                                                                                  
Je verdient je geld op de arbeidsmarkt en geeft het weer uit op productmarkten. Je inkomsten 
en uitgaven moeten met elkaar in balans zijn. Daarom is de uitgaande blauwe pijl bij het 
bolletje met ‘jij’ in figuur 1.1 precies in evenwicht met de inkomende blauwe pijl: je kunt niet 
meer geld uitgeven dan je binnenkrijgt. Deze balans tussen inkomsten en uitgaven noem je je 
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budgetrestrictie. Deze beperking dwingt wederkerigheid af: wil je meer producten kopen, dan 
moet je meer arbeid leveren.

Als je te maken hebt met een budgetrestrictie moet je kiezen. Neem bijvoorbeeld het geval dat je een 
vast budget Y hebt dat je kunt uitgeven aan twee producten A en B. De budgetrestrictie luidt dan:

(1.1) Y = pAqA + pBqB  

• Y is het budget.
• pA is de marktprijs van product A, pB is de marktprijs van product B.
• qA en qB zijn de hoeveelheden (de q is van quantity) van product A en product B. 

Adams budget is € 30. Die € 30 per week besteedt hij aan broodjes kebab van € 5 per stuk en 
bioscoopkaartjes van € 10 per stuk. De budgetrestrictie van Adam luidt dus:
€ 30 = € 5 per broodje * aantal broodjes kebab + € 10 per kaartje * aantal bioscoopkaartjes.

Ruilverhouding 
Ook bij de budgetrestrictie geldt wederkerigheid: koop je meer van product A, dan kun je minder 
kopen van product B, en andersom. Met de ruilverhouding tussen twee goederen geven we 
aan hoeveel je van het ene goed moet opofferen om een eenheid van het andere te krijgen. We 
noemen deze ruilverhouding ook wel ruilvoet. Het zijn de opofferingskosten van een eenheid 
van dat goed. 

Voor elk bioscoopkaartje van € 10 dat Adam kiest loopt hij twee broodjes kebab van € 5 mis. De 
opofferingskosten van een bioskoopkaartje worden gegeven door de ruilvoet tussen broodjes 
kebab en bioscoopkaartjes: twee broodjes per bioscoopkaartje.

Een grafiek tekenen met budgetrestrictie 
Met een grafiek kun je laten zien welke keuzemogelijkheden tussen twee goederen je hebt bij 
een bepaald budget Y.
1 Op de assen zet je de twee goederen waar je tussen moet kiezen.
2 Bereken de snijpunten met de assen: hoeveel eenheden kun je verkrijgen als je het hele 

budget voor dat ene goed gebruikt?
3 Zet de schaal bij de assen en markeer de berekende 

snijpunten op de assen.
4 Trek een rechte lijn door de punten. Die lijn staat voor de 

budgetrestrictie Y. Alleen combinaties van hoeveelheden 
producten die onder de budgetlijn liggen vallen binnen de 
budgetrestrictie. 

 
Hoe steiler de budgetlijn hoe hoger de ruilvoet tussen 
het goed op de verticale as en dat op de horizontale as: de 
opofferingskosten van het goed op de horizontale as zijn hoger. 

Adam tekent zijn budgetrestrictie. Voor € 30 per week kan 
hij maximaal zes broodjes kebab kopen (€ 5 * 6) of drie 
bioscoopkaartjes (€ 10 * 3). Dat zijn de snijpunten met de assen. 
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 Hoofdstuk 2   •   Hoe waardeer jij je keuzes?

In hoofdstuk 1 heb je gekeken naar de gevolgen van je mogelijke keuzes. Hoeveel van het ene 
goed kun je krijgen als je het andere goed opoffert? De volgende vraag is dan: wat is voor jou de 
waarde van de goederen die je kunt ruilen? Die vraag staat centraal in dit hoofdstuk.

2.1 Betalingsbereidheid: Hoe waardeer je de producten die je koopt? 

d Doel
Je leert wat je betalingsbereidheid is en waar deze van afhangt.

Eva zit op school waar ze drie beste vrienden heeft. Ze is dol op paardrijden en werkt daarvoor als 
cassière in de supermarkt. Eigenlijk komt ze tijd en geld te kort en moet ze betere keuzes maken. 
Ze weet wat een paardrijrit kost en hoeveel ze per uur verdient. Maar wat moet ze nog meer weten 
om verstandige keuzes te maken?

Betalingsbereidheid 
In paragraaf 1.1 heb je geleerd dat je welvaart gedefinieerd is als de totale waarde die je 
ontleent aan schaarse goederen. Hoeveel een goed bijdraagt aan je welvaart druk je uit in jouw 
persoonlijke welvaartsprijs. De welvaartsprijs van een vrager op een markt noemen we de 
betalingsbereidheid. Dat is de hoeveelheid geld die je als vrager maximaal zou kunnen betalen 
voor een product zonder er in welvaart op achteruit te gaan. Als je er nog meer voor zou moeten 
betalen, zou je welvaart per saldo afnemen. Je zou dan meer voor het product moeten betalen 
dan wat het je waard is. 

Wanneer Eva paardrijdt, levert dit welvaart voor haar op: ze beleeft plezier aan paardrijden en het 
is ook gezond. Als ze zegt dat een rit haar wel twee keer zoveel waard is als de € 30 die ze ervoor 
moet betalen dan zegt ze dat de betalingsbereidheid voor haar paardrijrit € 60 is. 

Betalingsbereidheid daalt met hoeveelheid 
Je betalingsbereidheid is persoonlijk: ze verschillen van persoon tot persoon. De ene persoon 
houdt van pizza, de ander van zoetigheid. Maar ook voor één persoon is de betalingsbereidheid 
voor een goed niet altijd hetzelfde. De betalingsbereidheid voor een goed hangt af van je situatie, 
bijvoorbeeld hoeveel eenheden je van dat goed al bezit. Dat komt doordat een extra eenheid 
van het product je meestal steeds minder extra welvaart oplevert. Een pizza is meer waard 
voor iemand die de hele dag nog niets gegeten heeft, dan iemand die er al twee opheeft. Je 
betalingsbereidheid daalt dan dus met het aantal producten dat je al gekocht hebt. 

Eva gaat graag paardrijden. Het is elke week weer heerlijk om op een paard te klimmen. Maar 
als ze er al 60 minuten op heeft zitten is een minuut extra al behoorlijk minder aantrekkelijk. 
Misschien dat het paard al wat minder pittig is of dat Eva spierpijn begint te krijgen. Misschien 
heeft ze een afspraak thuis.
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Grafische weergave van betalingsbereidheid 
De dalende lijn in figuur 2.1 laat grafisch zien hoe snel je betalingsbereidheid daalt met het 
aantal gekochte goederen. Op de horizontale as staat de hoeveelheid goederen die je al hebt 
aangeschaft en op de verticale as je betalingsbereidheid. Het begin van de dalende lijn (punt a op 
de verticale as) staat voor je betalingsbereidheid voor de eerste eenheid die je koopt. Hoe steiler 
de betalingsbereidheidslijn naar beneden loopt, en dus hoe groter de richtingscoëfficiënt (b) is, 
hoe sneller je betalingsbereidheid daalt met het aantal goederen dat je aangeschaft hebt. 

Figuur 2.1 Dalende betalingsbereidheid 

Eva merkt dat de waarde van nog langer paardrijden afneemt als ze al even aan het rijden is. 
Voor de eerste minuut is ze best bereid om € 2,00 te betalen, maar na 100 minuten hoeft het echt 
niet meer. Je zou kunnen zeggen dat de betalingsbereidheid afneemt met 2 cent per minuut. Ze 
kan dit zo opschrijven: w = 2,00 – 0,02 * hoeveelheid minuten, in euro’s per minuut. Het snijpunt 
van haar betalingsbereidheidscurve met de verticale as is dus a = 2 euro per minuut en de 
richtingscoëfficiënt van deze curve is b = 0,02. Na 100 minuten is haar welvaartsprijs dus  
2,00 – 0,02 * 100 = 0,00 euro per minuut.

Effecten van andere goederen 
Ook andere goederen die je al bezit kunnen je betalingsbereidheid verlagen of verhogen. Je 
betalingsbereidheid voor een goed is lager als je al een ander goed in bezit hebt dat in dezelfde 
behoefte voorziet. Een goed dat in dezelfde behoefte voorziet noem je een substitutiegoed 
omdat dit goed het andere goed kan vervangen. Daarnaast zijn er goederen die je 
betalingsbereidheid voor andere goederen juist verhogen omdat ze elkaar aanvullen. Die noem 
je complementaire goederen.

Regelmatig huurt Eva een paard bij verschillende maneges. Ze heeft ook weleens nagedacht over 
het paard van haar nichtje, Mustang. Ze mag Mustang overnemen maar moet dan wel stalling 
gaan betalen bij de manage. Een paard huren is dan niet meer nodig. Een eigen paard is dus een 
substitutiegoed voor het huren van een paard. Ze zal dan ook vaker paardensnoepjes kopen als 
ze gaat rijden met haar eigen paard, het is leuk om de band met Mustang steeds sterker te maken. 
Een eigen paard en paardensnoepjes zijn dus complementaire goederen.
 

Hoeveelheid (q) in minuten 

Betalingsbereidheid w = a – bq = 2 – 0,02 q
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2.2 Leveringsdrempel: hoe waardeer jij de tijd die je opgeeft?

d Doel
Je leert wat je leveringsdrempel van werk is en waarom de drempel toeneemt met het aantal 
uren dat je werkt.

Eva werkt nu 7 uur per week in de supermarkt, op vrijdagavond en zaterdagmorgen. Haar baas 
vraagt of ze op zaterdag misschien een uur extra zou willen werken. Aan de ene kant is ze blij dat 
hij dat aan haar vraagt maar moet ze het ook willen?

Ruilen op de arbeidsmarkt 
Op de arbeidsmarkt bied jij je tijd aan voor geld. Je loon per uur is de marktprijs die je 
daarvoor ontvangt. Maar je tijd is ook wat waard. Je had in die tijd ook kunnen studeren, 
sporten of uitgaan. De waarde die je hecht aan het meest waardevolle alternatief bepaalt 
de opofferingskosten van werken. Als de opbrengsten van het loon lager zijn dan die 
opofferingskosten, kun je beter niet gaan werken. Dan verdien je wel meer geld, maar je welvaart 
daalt. 

Eva werkt als caissière bij een supermarkt. Als werknemer biedt ze arbeid aan. Als ze arbeid levert 
gaat dat gepaard met opofferingskosten. Tegenover deze opofferingskosten van Eva staan Eva’s 
opbrengsten van het loon dat haar baas betaalt. 

Leveringsdrempel op de arbeidsmarkt 
Als je een goed aanbiedt (zoals bijvoorbeeld je arbeidstijd) noem je de welvaartsprijs je 
leveringsdrempel. De leveringsdrempel is de hoeveelheid geld die je minimaal moet 
terugkrijgen voor het opofferen van een extra eenheid van een goed om er niet in welvaart op 
achter uit te gaan. 

Eva verdient € 7,00 per uur. Om te achterhalen wat haar leveringsdrempel is, stelt ze zichzelf deze 
vraag: ‘zou ik ook bereid zijn om te werken voor € 6,00 per uur?’ ‘En 5,00?’

Stijgende leveringsdrempel 
Je tijd wordt steeds kostbaarder naarmate je er minder van over hebt. Hoe meer je werkt, hoe 
minder tijd je over hebt voor ontspanning; je cijfers gaan omlaag en je krijgt discussies met je 
ouders. Of anders gezegd: met elk uur extra dat je al gewerkt hebt, stijgt je leveringsdrempel. 

Eva vindt het prima om op zaterdagmorgen te werken, maar dat uur extra is voor haar een stuk 
minder aantrekkelijk. Dan moet ze een andere activiteit waar ze veel waarde aan hecht opgeven 
of inkorten. Minder paardrijden? Minder huiswerk maken? Niet meer lunchen bij haar vriendin? 
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Grafische weergave van leveringsdrempel 
De stijgende lijn in figuur 2.2 laat grafisch zien hoe snel je leveringsdrempel stijgt met het aantal 
uren dat je al werkt. Op de horizontale as staat de hoeveelheid uren die je al hebt gewerkt en 
op de verticale as staat je leveringsdrempel. Het snijpunt van de stijgende lijn met de verticale 
as (punt a) staat voor je opofferingskosten van het eerste beetje tijd dat je werkt. Hoe steiler de 
leveringsdrempellijn naar boven loopt, en dus hoe groter de richtingscoëfficiënt (b) van de lijn is, 
hoe sneller je leveringsdrempel stijgt met het aantal uren dat je al gewerkt hebt. 

Figuur 2.2 Stijgende leveringsdrempel

 
Eva vindt het prima om op zaterdagochtend te gaan werken, als ze maar tenminste 5 euro per 
minuut krijgt. Dan ben je de dag maar vast begonnen, denkt ze. Maar als ze langer moet werken 
is er steeds minder tijd voor alternatieve activiteiten waar ze van houdt. Als ze er 200 minuten op 
heeft zitten, wil ze voor een minuut extra daarom tenminste het dubbele verdienen. Voor minder 
geld hoeft het niet, dan doet ze liever iets anders. Als haar leveringsdrempel stijgt met 0,025 euro 
per minuut, kun je haar leveringsdrempel schrijven als: w = 5 + 0,025 * hoeveelheid minuten, in 
euro’s per minuut. Na 200 minuten moet ze dus minstens 10 euro verdienen voor een minuut extra 
werken om er niet in welvaart op achteruit te gaan: w = 5 + 0,025 * 200 = 10 eurocent per minuut.

Een welvaartsprijs is geen marktprijs 
De welvaartsprijs (betalingsbereidheid of leveringsdrempel) verschilt op drie manieren van de 
marktprijs:
• Terwijl de marktprijs voor iedereen gelijk is, verschilt de welvaartsprijs tussen personen. 

Iedereen kan bij de pizzaboer een pizza peperoni bestellen voor de marktprijs van € 10. Maar 
die pizza is meer waard voor iemand die honger heeft dan voor iemand die vol zit. En iemand 
die niet van pittig eten houdt, bestelt liever een pizza margherita. Daardoor heeft de ene 
persoon een hogere betalingsbereidheid dan een ander.

• De marktprijs zie je op het prijskaartje of de prijslijst (van een restaurant) en is dus eenvoudig 
te meten. Welvaartsprijzen daarentegen zijn onzichtbaar en daarom lastiger te meten.

• Welvaartsprijzen zijn meestal afhankelijk van de goederen die je al hebt en de hoeveelheid 
die je al geruild hebt. Marktprijzen zijn daarentegen meestal hetzelfde. 

Hoeveelheid (q) in minuten 

Leveringsdrempel w = a + bq = 5 + 0,025 q
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 Hoofdstuk 3   •   Wat is je beste keuze?

Het vak economie leert je je welvaart te vergroten door verstandig te ruilen. Hoeveel zou je nu 
moeten werken of kopen om zoveel mogelijk welvaart te krijgen? Om die vraag te beantwoorden 
brengt dit hoofdstuk samen wat je in de vorige twee hoofdstukken hebt geleerd. In hoofdstuk 1  
leerde je dat wat je kan ruilen uitgedrukt kan worden in de ruilvoet van een marktprijs. In 
hoofdstuk 2 leerde je wat je waardeert uit te drukken in een persoonlijke welvaartsprijs. Dit 
hoofdstuk 3 leert je verstandig te kiezen door wat je kunt (de marktprijs) en wat je waardeert  
(de welvaartsprijs) met elkaar te combineren.   

3.1 Het consumentensurplus 

d Doel
Je leert dat het consumentensurplus van het kopen van een product het verschil is 
tussen de opbrengsten – de welvaart die je dankzij het product geniet – en de kosten  – de 
marktprijs die je voor het product betaalt.

Als Eva meer gaat paardrijden en daar dus meer van geniet moet ze ook meer betalen. Zowel haar 
opbrengsten als kosten stijgen dus. Maar wat betekent dit voor haar welvaart? 
 
Surplus 
Het verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten noem je het surplus. Het surplus van degene 
die producten koopt op de productmarkt, de zogenoemde consument van die producten, noem 
je het consumentensurplus. Dat is het verschil tussen de welvaart die je dankzij de gekochte 
producten geniet en het geld dat je er op de markt voor moet betalen. 

Eva is blij met haar paardrijden: de opbrengsten zijn haar meer waard dan dat het haar kost. 
Haar consumentensurplus is dus positief. 

Marginaal surplus 
Je betalingsbereidheid en leveringsdrempel hangen af van de hoeveelheid goederen die je al 
geruild hebt. Om te beoordelen of je er goed aan doet om een extra eenheid van een goed te 
ruilen kijk je daarom naar het marginale surplus van een eenheid extra. Het woord marginaal 
geeft aan dat het gaat om het surplus van een eenheid extra. Het marginale surplus (MS) is het 
verschil tussen de marginale opbrengsten (MO) als de opbrengsten van een extra eenheid en de 
marginale kosten (MK) als de kosten van een extra eenheid. 

Eva’s betalingsbereidheid voor een extra minuut paardrijden daalt. Om te besluiten of ze langer 
wil paardrijden moet Eva dus kijken naar de effecten op haar welvaart van die extra tijd. Ze moet 
dus naar het marginale surplus kijken.

Marginaal consumentensurplus
Voor een consument zijn de marginale opbrengsten (MO) gelijk aan de betalingsbereidheid (w). 
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De marginale kosten (MK) bestaan uit de marktprijs (p). Het marginale consumentensurplus 
(MS) is dus het verschil tussen de welvaartsprijs (als MO) en de marktprijs (als MK): w – p. Als de 
betalingsbereidheid (w), die je zou kunnen betalen om je welvaart constant te houden, hoger is 
dan de marktprijs die je feitelijk moet betalen, ga je er in welvaart op vooruit. Je hoeft namelijk 
minder te betalen dan je betalingsbereidheid: de prijs die je welvaart gelijk houdt. 

Consumentensurplus afleiden uit een grafiek 
Uit een grafiek met de marginale opbrengsten van de welvaartsprijs (w) en de marginale kosten 
van de marktprijs (p) kun je voor elke hoeveelheid (q) aflezen wat het surplus is. Kijk naar figuur 
3.1 hieronder: 
• Het marginale surplus (MS) is de lengte van het paarse lijnstuk tussen de marginale 

opbrengsten (MO) en de marginale kosten (MK) bij een gegeven hoeveelheid (q). 
• Het totale surplus (TS) is de som van de marginale surplussen tussen 0 en q. Dit is het groene 

oppervlak tussen de MO-curve en de MK-curve tussen 0 en q. 

Figuur 3.1 Marginaal en totaal consumentensurplus bij gegeven hoeveelheid

Marginale consumentensurplus berekenen 
Het marginale consumentensurplus kun je rekenkundig afleiden als je een formule hebt voor 
de betalingsbereidheid (w) en de marktprijs (p). Je berekent dan het marginale surplus in drie 
stappen 
• Bepaal de marginale opbrengst (MO). Voor de consument is de MO hier gelijk aan de 

betalingsbereidheid: MO = w.
• Bepaal de marginale kosten (MK). MK is hier voor de consument gelijk aan de marktprijs: 

MK=p.
• Bereken het marginale surplus (MS) als het verschil tussen MO en MK:  

MS = MO – MK = w – p. 

Eva is nu bijna een uur aan het paardrijden. Wat levert een extra minuut haar nu nog op?  
Dat kan ze bepalen door eerst MO en MK te bepalen en daarmee MS te berekenen: 
• MO is hier gelijk aan haar welvaartsprijs. Bij 60 minuten zijn haar MO dus  

w = 2,00 – 0,02 * 60 = 2,00 – 1,20 = € 0,80 per minuut.
• MK is hier gelijk aan de marktprijs: MK = € 0,50 per minuut.
• MS vind je door MO en MK die je in de eerste twee stappen hebt gevonden in te vullen:  

MS = MO – MK = €0,80 – €0,50 = €0,30 per minuut. De 60ste minuut paardrijden voegt voor Eva 
dus nog welvaart toe. 
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3.2 De rationele consument

d Doel
Je leert dat je als een rationele consument blijft ruilen tot de marginale opbrengsten – de 
welvaartsprijs – gelijk geworden zijn aan de marginale kosten – de marktprijs.

Eva weet dat ze niet alleen naar marktprijzen moet kijken maar ook naar wat een ruil haar echt 
waard is. Maar hoeveel zou ze moeten ruilen om haar welvaart zo groot mogelijk te maken?

Rationeel gedrag 
Een rationele keuze is de keuze die jouw welvaart zo groot mogelijk maakt. Je ruilt het aantal 
eenheden dat je totale surplus zo groot mogelijk maakt. Als je rationeel wil beslissen dan moet 
je extra blijven ruilen zolang het marginale surplus positief is. Dan neemt je totale welvaart 
namelijk toe met extra ruil. Maar als het marginale surplus negatief wordt, moet je niet meer 
gaan ruilen. Dan neemt je welvaart namelijk af door extra ruil. Je ruilt dus net zo lang tot het 
marginale surplus gelijk is aan nul. 

Eva snapt nu wat de kunst van verstandig kiezen is: ze moet leren wanneer ze moet stoppen. Ze 
moet de balans vinden tussen de marginale opbrengsten en de marginale kosten.

Optimale hoeveelheid afleiden uit grafiek 
In het bovenste deel van figuur 3.2 zie je dat het totale surplus (TS) eerst groeit als je meer ruilt 
dan nul en dus van links naar rechts beweegt op de horizontale as maar dat deze groei stopt bij 
q*= 75. Het onderste deel van figuur 3.2 laat zien dat de marginale opbrengsten (MO) dan gedaald 
zijn tot de marginale kosten (MK). Als je nog meer zou ruilen worden je marginale opbrengsten 
lager dan je marginale kosten zodat het marginale surplus negatief wordt en je totale surplus 
gaan dalen. De optimale hoeveelheid (q*) wordt dus bereikt op het punt waar de MO- en MK-
curven elkaar snijden en het marginale surplus (MS) nul is. 

Maximale surplus afleiden uit grafiek 
Het maximale surplus kun je direct afleiden uit het bovenste deel van figuur 3.2 door het totale 
surplus (TS) af te lezen bij de optimale hoeveelheid (q*).  Maar je moet het totale surplus ook 
kunnen afleiden uit het onderste deel van figuur 3.2. Je kunt het totale surplus namelijk vinden 
door de marginale surplussen tussen 0 en q* op te tellen. In deze figuur is dat de oppervlakte van 
de groene driehoek tussen de MO-curve en de MK-curve voor alle waarden tussen 0 en q*. Deze 
oppervlakte is gelijk aan de helft van de breedte maal de lengte van deze driehoek. 

Optimale hoeveelheid berekenen 
Om de optimale hoeveelheid te berekenen, voeg je een vierde stap toe aan de drie stappen voor 
het berekenen van het marginale surplus uit paragraaf 3.1. Als vierde stap stel je het in de derde 
stap berekende marginale surplus gelijk aan nul: deze conditie zorgt ervoor dat het surplus zo 
groot mogelijk is. Vervolgens los je de optimale hoeveelheid (q*) op uit deze conditie.  
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Figuur 3.2 Het maximale surplus bij marginale surplus van nul 

Eva wil weten na hoeveel minuten paardrijden haar welvaart maximaal is. Ze doorloopt daartoe 
vier stappen:
1.   Bepaal de marginale opbrengsten (MO). Die zijn hier gelijk aan de betalingsbereidheid  

w = 2 – 0,02q. 
2.  Bepaal de marginale kosten (MK). Die zijn in dit geval gelijk aan de marktprijs: MK = 0,50. 
3.  Bereken het marginale surplus (MS) door MO en MK die je in de eerste twee stappen hebt 

bepaald van elkaar af te trekken: MS = MO – MK = 2 – 0,02q – 0,50 = 1,50 – 0,02q. 
4.  De welvaart is maximaal als het marginale surplus gelijk is aan 0. Bepaal de optimale 

hoeveelheid (q*) door MS = 0 op te lossen voor q*: MS = 1,50 – 0,02q* = 0 zodat 0,02q* = 1,50 en 
q*= 1,50/0,02 = 75. 75 minuten paardrijden levert Eva dus de maximale welvaart op.

Bij de maximale welvaart voor Eva is het totale surplus gelijk aan de groene oppervlakte.  
Deze oppervlakte is het gemiddelde surplus per minuut paardrijden (0,5 * (€ 2 – € 0,5) = € 0,75  
per minuut) maal het aantal minuten dat ze paardrijdt (75 minuten): €0,75 * 75 = € 56,25.

Individuele vraagcurve 
De veronderstelling van rationeel gedrag maakt het mogelijk om te bepalen hoe vragers 
reageren op marktprijzen. Een individuele vraagcurve geeft aan hoe de gevraagde hoeveelheid 
van een individuele vrager afhangt van de marktprijs. Voor een rationele vrager valt deze 
vraagcurve samen met de betalingsbereidheidscurve.
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3.3  De rationele werknemer

d Doel
Je leert dat je als een rationele werknemer blijft ruilen tot de marginale opbrengsten van de 
marktprijs gelijk geworden zijn aan de marginale kosten van de welvaartsprijs.

Op de arbeidsmarkt staat Eva voor dezelfde vragen als op de productenmarkt: Wat is een minuut 
extra werken mij waard? Bij hoeveel minuten is mijn surplus maximaal?

Werknemerssurplus
Het werknemerssurplus is het surplus van een werknemer die arbeid levert op de arbeidsmarkt. 
Het is het verschil tussen de opbrengsten van het marktloon dat je ontvangt en de opofferings-
kosten van je tijd. Je gaat er dus in welvaart op vooruit als het marktloon dat je feitelijk ontvangt 
hoger is dan de leveringsdrempel die je zou moeten ontvangen om je welvaart constant te 
houden. Je ontvangt namelijk meer dan wat nodig is om je welvaart gelijk houdt. 

Het werknemerssurplus afleiden uit een grafiek 
Kijk naar figuur 3.3 hieronder. Het marginale surplus (MS) is de lengte van het paarse lijnstuk 
tussen de marginale opbrengsten (MO) en marginale kosten (MK) bij een gegeven hoeveelheid 
(q). Het totale surplus (TS) is de som van de marginale surplussen tussen 0 en q. In de figuur is 
dit het groene oppervlak tussen de MO-curve en de MK curve tussen 0 en q.

Figuur 3.3 Marginale en totale werknemersurplus bij gegeven hoeveelheid werk

Het marginale werknemerssurplus berekenen 
Met behulp van de marktprijs (p) en een formule voor de welvaartsprijs (w = a + bq) kun je het 
marginale werknemerssurplus berekenen.  Je doorloopt daartoe dezelfde drie stappen als bij 
het berekenen van het marginale consumentensurplus (zie paragraaf 3.1). Je berekent eerst 
de marginale opbrengsten (MO) en de marginale kosten (MK) en daarna bereken je dan het 
marginale surplus (MS) als het verschil tussen MO en MK. 

Wat levert een extra minuut werken Eva nog op als ze al 1 uur aan het werk is. Daartoe berekent 
eerst haar MO en MK en van daaruit haar marginale werknemersurplus.  
• Haar MO is in dit geval haar marktuurloon van € 6, ofwel 10 eurocent per minuut.
• Haar MK is in dit geval de welvaartsprijs: w = 5 + 0,025q, waarbij q in eurocent per minuut is. 

Bij 60 minuten geldt voor haar MK dus 5 + 0,025 * 60 = 5 + 1,5 = 6,5 eurocent per minuut.
• Voor haar MS geldt MS = MO – MK en dus MS = 10 – 6,5 = 3,5 eurocent per minuut. 

a = 5

10

0 q* = 200

€

MO = p = 10

MK = w = 5 + 0,025q

TS

Hoeveelheid (q) in minuten

M
ar

g
in

al
e 

 w
aa

rd
e

 (
in

 e
u

ro
ce

n
t 

p
er

 m
in

u
u

t)



25Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

Rationeel gedrag en marginaal denken 
Ook als rationele werknemer moet je marginaal leren denken om verstandig te beslissen. Maar 
let op: de marginale opbrengsten en de marginale kosten zijn anders dan bij de consument. 
Terwijl bij de consument de marktprijs de marginale kosten bepaalt, bepaalt bij de werknemer 
het marktloon de marginale kosten.  De betalingsbereidheid (als welvaartsprijs) bepaalt bij de 
consument de marginale opbrengsten, maar bij de werknemer bepaalt de leveringsdrempel (als 
welvaartsprijs) de kosten. 

Optimale hoeveelheid afleiden uit grafiek 
Figuur 3.4 geeft de figuur voor de rationele werknemer. Ook hier vind je de optimale hoeveelheid (q*)  
bij het punt waar de MO-curve en de MK-curve elkaar snijden. 

Figuur 3.4 Werknemerssurplus bij optimale hoeveelheid werk

Maximale surplus afleiden uit grafiek 
Je kunt het totale surplus namelijk vinden door de marginale surplussen tussen 0 en q* op te 
tellen. In figuur 3.4 is dat het groene oppervlak tussen de MO-curve en de MK-curve voor alle 
waarden tussen 0 en q*.    

Optimale hoeveelheid berekenen 
Om de optimale hoeveelheid werk te berekenen  voeg je net als bij het berekenen van de 
optimale hoeveelheid in paragraaf 3.2 een vierde stap toe aan het berekenen van het marginale 
surplus, namelijk de conditie MS = 0 en los je de optimale hoeveelheid hieruit op. 

Eva wil weten na hoeveel minuten ze moet werken om haar welvaart zo groot mogelijk is.  
Ze doorloopt daartoe vier stappen (MO, MK, MS en MS=0)
1.  Bepaal MO. Die zijn in dit geval gelijk aan het marktloon dus 10 eurocent per minuut. 
2.  Bepaal MK. Die zijn in dit geval gelijk aan de leveringsdrempel w = 5 + 0,025q, 
3.  Bereken MS door MO en MK van elkaar af te trekken MS = MO – MK = 10 – 5 – 0,025q = 5 – 0,025q   
4.  De welvaart is maximaal als het marginale surplus nul is. Bepaal de optimale hoeveelheid (q*) 

door MS = 0 op te lossen voor q*: 0,025q* = 5 zodat q* = 200 minuten. 

Individuele aanbodcurve 
De veronderstelling van rationeel gedrag maakt het mogelijk om te bepalen hoe aanbieders 
reageren op marktprijzen. Een individuele aanbodcurve beschrijft de relatie tussen de 
marktprijs en de aangeboden hoeveelheid door een aanbieder. Deze aanbodcurve valt samen 
met de leveringsdrempelcurve als de aanbieder rationeel handelt.
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3.4 Inkomen en welvaart

d Doel
Je leert hoe je inkomen samenhangt met je totale welvaart.

Eva heeft inmiddels door dat ze veel meer goederen, goede dingen, heeft dan alleen de spullen 
die ze bezit en dat ze niet meer welvaart krijgt door alsmaar meer te gaan werken. Toch kijken 
economen en politici vaak naar het totale inkomen als ze het hebben over de welvaart in een land. 
Waarom is dat?

Het surplus van alle ruil samen  
Als je al je inkomen verdient op de arbeidsmarkt, dan is je werknemersurplus een goede 
maatstaf van het totale surplus dat je wint door je arbeidstijd te ruilen tegen producten. Je 
leveringsdrempel meet de hoeveelheid geld die je nodig hebt om je welvaart constant te houden 
wanneer je tijd opoffert. Hoeveel dat geld je waard is wordt bepaald door de welvaart die de 
producten opleveren die je met dat geld kunt kopen. Hoe groter je betalingsbereidheid voor die 
producten, hoe lager je leveringsdrempel zal zijn. Daarom meet het werknemersurplus het totale 
surplus dat je wint door te ruilen op markten.  

Inkomen en werknemerssurplus 
Je totale arbeidsinkomen is gelijk aan de gewerkte uren maal het marktloon, ofwel het blauwe 
oppervlak in figuur 3.5 hieronder. Als je al je opofferingskosten daarvan aftrekt krijg je het totale 
surplus van een werknemer, het groene oppervlak. Je inkomen is dus niet gelijk aan je welvaart, 
je moet het corrigeren voor de opofferingskosten van de tijd, energie en al het andere dat je moet 
opgeven om het inkomen te verwerven.

Figuur 3.5 Inkomen en surplus als werknemer 

Materiële welvaart 
Het totale werknemerssurplus meet alleen de materiële welvaart. Materiële welvaart is de 
totale waarde van alle producten die je voor geld gekocht hebt. Je ruilt je arbeid voor geld en 
vervolgens ruil je geld voor goederen die jou meer waard zijn dan de tijd die je ervoor opoffert. 
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Immateriële welvaart  
Daarnaast geniet je welvaart van schaarse goederen die niet op de markt te koop zijn, 
zogenaamde niet-verhandelbare goederen. Dit noem je immateriële welvaart. Door je tijd 
te geven aan mensen bouw je vriendschappen op, door te leren ontwikkel je jezelf en door 
regelmatig te bewegen werk je aan je gezondheid. Zo vergroot je je immateriële welvaart.

Het verschil tussen inkomen en welvaart
Er zijn dus twee redenen waarom je inkomen niet gelijk is aan je totale welvaart:
• Je moet je inkomen verrekenen met de opofferingskosten van de tijd die je daarvoor moet 

opgeven. Je had in die tijd immers ook andere waardevolle dingen kunnen doen.   
• Je moet ook kijken ook naar de immateriële welvaart die je ontleent aan schaarse goederen 

die niet op de markt te koop zijn. Je totale welvaart bestaat uit meer dan materiële welvaart 
alleen. 

Als Eva langer werkt, stijgt haar materiële welvaart: ze kan dan meer producten kopen. Maar 
omdat Eva het al erg druk heeft, levert langer werken haar niet meer totale welvaart op.  Dat 
zou namelijk ten koste gaan van haar immateriële welvaart. Optrekken met vrienden en op 
school nieuwe dingen leren, weegt voor haar zwaarder dan de extra materiële welvaart die ze zou 
kunnen verkrijgen door meer te werken. 

Inkomensontwikkeling en materiële welvaartsontwikkeling 
Ondanks het verschil tussen inkomen en welvaart, wordt inkomen veel gebruikt om de 
ontwikkeling van de materiële welvaart van mensen te volgen, zeker als het om een land als 
geheel gaat.  De reden is dat het inkomen van mensen veel makkelijker objectief te meten is 
dan de persoonlijke opofferingskosten om inkomen te verwerven. Bovendien bestaat er een 
direct verband tussen inkomen en materiële welvaart als het marktloon verandert. Een hoger 
marktloon vergroot niet alleen het inkomen (het blauwe vierkant) in figuur 3.5 maar ook het 
surplus als maatstaf van de materiële welvaart (de groene driehoek). 

Eva ziet het verschil. Voor haarzelf weet ze wat de opofferingskosten van haar tijd zijn. Voor een 
heel land met zoveel verschillende mensen is dat nauwelijks te doen. Maar ze mag er wel van 
uitgaan dat als het marktloon stijgt de werknemers meer welvaart krijgen.

Terugblik 
Figuur 3.5 kun je zien als een samenvatting van alles wat je geleerd hebt in dit eerste deel, Goed 
kiezen: 
• De horizontale lijn verwijst naar hoofdstuk 1: wat heb je te kiezen? Wat heb je te ruilen? De 

lijn van het marktloon geeft de feitelijke ruilverhouding weer tussen de producten die je 
verkrijgt en de arbeidstijd die je daarvoor moet offeren. 

• De stijgende lijn verwijst naar hoofdstuk 2: Hoe waardeer jij je keuzes? Hoe meer je werkt, 
hoe meer je de resterende vrije tijd waardeert. En hoe meer goederen je al hebt,  hoe minder 
je extra producten waardeert.  Daarom stijgt je leveringsdrempel van extra werk met de 
hoeveelheid werk die je al levert.

• Het snijpunt tussen de twee lijnen verwijst naar hoofdstuk 3: Wat is je beste keuze? Op 
dat snijpunt heeft het geen zin om nog meer tijd op te ruilen voor meer producten. De 
(opofferings)kosten wegen niet op tegen de marginale opbrengsten. Jouw keuze is dan 
optimaal: je hebt genoeg geruild.
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samenvatting

 In balans  •  Goed kiezen

Kiezen is onontkoombaar door schaarse goederen. Schaarste impliceert wederkerigheid 
tussen de goederen die je ontvangt en de goederen die je opgeeft. Kiezen is ruilen: tegenover 
opbrengsten staan kosten. Een marktprijs beschrijft de ruilverhouding of ruilvoet op de markt 
tussen geld en een goed. De budgetrestrictie dwingt evenwicht af tussen je uitgaven en je 
inkomsten. Als al je inkomsten uit arbeid komen, dan zorgt je budgetbalans voor wederkerigheid 
tussen de marktwaarde van de arbeidstijd die je opgeeft aan de ene kant en de marktwaarde van 
de producten die je ontvangt aan de andere kant.   

In hoofdstuk 2 onderzocht je wat goederen je waard zijn. Je welvaart is het goede dat je ontleent 
aan goederen. Je betalingsbereidheid is het geld dat het effect op je welvaart van het verkrijgen 
van een extra eenheid van dat goed precies compenseert. Bij je leveringsdrempel gaat het 
om het geld dat het effect op je welvaart van het opgeven van een extra eenheid van dat goed 
precies compenseert. De leveringsdrempel meet dus de opofferingskosten van je keuze. Je 
betalingsbereidheid en je leveringsdrempel meten niet het geld dat je daadwerkelijk betaalt of 
ontvangt voor een goed, maar de waarde die jij eraan toekent. Deze waardering hangt vaak af 
van je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld van het aantal goederen dat je al hebt geruild. Verder 
stijgt de waardering met complementaire goederen. Substitutiegoederen die voorzien in 
dezelfde behoefte doen de waardering van een goed juist dalen. 

In hoofdstuk 3 zag je hoe je goede keuzes kunt maken door de waarde van wat je verkrijgt 
te vergelijken met de waarde van wat je moet opgeven. Door zowel opbrengsten als kosten 
te meten in de dezelfde rekeneenheid geld, kun je het surplus berekenen als het saldo van 
opbrengsten en kosten. Je kunt dat surplus verhogen door extra te ruilen zolang de marginale 
opbrengsten van deze ruil de marginale kosten ervan overschrijden. Het surplus van een 
consument op een productmarkt noem je het consumentensurplus. De individuele vraagcurve 
van een rationele vrager valt samen met de betalingsbereidheidscurve en de individuele 
aanbodcurve van een rationele aanbieder met de leveringsdrempelcurve. 

Je welvaart draait niet alleen om inkomen. Je inkomen is slechts een proxy voor je materiële 
welvaart zoals gemeten door je werknemersurplus. Je inkomen houdt namelijk geen rekening 
met de moeilijker meetbare opofferingskosten van werk. Hetzelfde geldt voor de immateriële 
welvaart die je ontleent aan schaarse goederen die niet voor geld te koop zijn, zoals vriendschap 
en gezondheid.  
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 In balans  •  Goed kiezen

Betalingsbereidheid: je maximum geldbedrag dat je als vrager  zou kunnen betalen om een goed 
te verkrijgen zonder dat je er in welvaart op achteruitgaat (zijn welvaartsprijs als vrager).

Budgetrestrictie: het geld dat je uitgeeft wordt beperkt door het geld dat je ontvangt.

Complementaire goederen: goederen die samen meer waarde opleveren dan apart.

Consumentensurplus: het welvaartssurplus van een consument die producten koopt op de 
productmarkt.

Goederen: alle dingen, diensten of ervaringen waar iemand waarde aan hecht, alles wat je kunt  
gebruiken of waar je naar streeft.

Kosten: de goederen die je opgeeft.

Immateriële welvaart: de welvaart die je ontleent aan schaarse goederen die niet op de markt te 
koop zijn, zogenaamde niet-verhandelbare goederen.

Individuele aanbodcurve: een curve die aangeeft aan hoe de hoeveelheid die een individuele 
aanbieder aanbiedt afhangt van de marktprijs. De aangeboden hoeveelheid staat daarbij op de 
horizontale as en de marktprijs op de verticale as.  

Individuele vraagcurve: een curve die aangeeft aan hoe de hoeveelheid die een individuele 
vrager vraagt (op de horizontale as) afhangt van de marktprijs (op de verticale as). De 
aangeboden hoeveelheid staat daarbij op de horizontale as en de marktprijs op de verticale as.

Leveringsdrempel: het minimum geldbedrag dat je als aanbieder zou moeten ontvangen 
om een goed op te geven zonder dat je er in welvaart op achteruitgaat (zijn welvaartsprijs als 
aanbieder).

Materiële welvaart: de welvaart die je ontleent aan schaarse goederen die op de markt te koop zijn. 

Marktprijs: de ruilvoet tussen geld en een goed op de markt.

Opbrengsten: de goederen die je verkrijgt.

Opofferingskosten: de gemiste opbrengsten van het meest aantrekkelijke alternatief dat je 
moet opgeven.

Ruilvoet: de ruilverhouding die aangeeft hoeveel je van het ene goed moet opgeven om een 
eenheid van het andere goed te verkrijgen. 

Schaarse goederen: goederen die je alleen kunt krijgen of behouden door er iets anders 
waardevols voor op te geven.

begrippenlijst
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Substitutiegoed: een goed dat in dezelfde behoefte voorziet als een ander goed.

Surplus: het verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten uitgedrukt in de rekeneenheid geld.

Wederkerigheid: het ontvangen van het ene goed gaat samen met het opgeven van een ander goed.

Welvaart: de som van alle goedheid die je ontleent aan schaarse goederen.

Werknemerssurplus: het welvaartssurplus van een werknemer die arbeid aanbiedt op de arbeidsmarkt.
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Uit balans 
Kiezen als uitdaging

In het eerste deel heb je geleerd hoe je goede keuzes kunt maken. Kiezen is ruilen. Als je goed wil 
kiezen moet je dus leren om wat een goed je kost te vergelijken met wat dat goed je werkelijk 
waard is. Je moet een product alleen kopen als het je meer oplevert dan wat het je kost. En je 
moet alleen meer gaan werken als je er meer mee verdient dan de waarde die je hecht aan de tijd, 
aandacht en energie die voor je werk moet opofferen. 

Het vergelijken van opbrengsten en kosten klinkt logisch, maar in de praktijk is goed kiezen best 
moeilijk. In dit tweede deel gaan we daar beter naar kijken. 
• In hoofdstuk 4 leer je in welke valkuilen je kunt stappen. Waarom schat je opbrengsten of 

kosten niet altijd goed in? Waarom kies je vaak niet datgene waarvan   je weet dat dit het 
beste voor je is?

• In hoofdstuk 5 kijken we naar geld als middel om opbrengsten en kosten te vergelijken: wat 
kan er dan fout gaan en wat kun je daaraan doen? 

Kijk bijvoorbeeld naar Ibi en Saar in hoofdstuk 4. Ze gaan samen op stedenreis met school en 
willen graag de beste keuze maken. Toch blijkt dat best moeilijk: ze gebruiken lang niet alle 
informatie die ze nodig hebben.

En als je gaat rekenen met geld blijk je fouten te maken: de rijkdomsvalkuil en de geldillusie. Neem 
Jaap: Hij werkt hard en gaat verstandig om met zijn geld. Toch vindt hij het lastig om te weten 
wat iets echt waard is. 

Jezelf niet voor de gek laten houden. Daar gaat dit tweede deel over.
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 Hoofdstuk 4   •   Kiezen gaat niet vanzelf

Hoe kies jij wat je eet, wat je gaat doen of waar je op naartoe gaat op reis? Denk je altijd goed na? 
Kies je altijd wat goed voor je is? In dit hoofdstuk leer je wat er zo lastig is aan verstandig kiezen. 

4.1 Psychologie van kiezen

d Doel
Je kunt uitleggen wat begrensde rationaliteit en begrensde wilskracht zijn en wat de 
oorzaken en gevolgen daarvan zijn.

Ibi en Saar gaan naar de kantine. Ze mogen met school op stedenreis. Ze hebben afgesproken om 
samen dezelfde stad uit te kiezen, maar ze willen goed nadenken over welke stad het gaat worden. 
Bij de kassa zijn de donuts en de appels in de aanbieding. Bram neemt twee donuts mee, maar 
Saar geeft haar donut aan Ibi. Ze eet liever gezond. “Dan neem ik hem wel,” zegt Ibi, want hij is 
dol op donuts. Nu moeten ze nog beslissen over de bestemming van de stedenreis! Hoe gaan ze de 
juiste stad kiezen? En hoe werkt het keuzeproces eigenlijk? De ene keuze blijkt namelijk lastiger 
dan de andere, want samen hebben ze nu al vijf keuzes gemaakt.

Twee manieren van kiezen  
Er zijn bij wijze van spreken twee systemen in je brein die je kunt gebruiken om keuzes te 
maken. Systeem 1 staat voor snelle beslissingen waar je niet echt bij nadenkt, uit gewoonte of 
in een opwelling. Systeem 2 kost meer tijd: je zet eerst op een rijtje wat je mogelijkheden zijn, 
vervolgens denk je over de mogelijke gevolgen na en tenslotte vergelijk je de voor- en nadelen 
van de verschillende opties. 

Figuur 4.1 Twee systemen 
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voorbeeld
• Van de voordeur naar je bed lopen
• Doe ik vandaag een jas aan of niet?

voorbeeld
• Achteruit inparkeren van je auto
• Het oplossen van 17 x 23

• Snel
• Intuïtief & associatief
• Automatisch
• Verbruikt weinig 

energie
• Staat altijd aan

• Traag
• Bedachtzaam 

redeneren
• Vraagt actieve 

aandacht
• Slurpt energie

Hoe we beslissingen nemen: systeem 1 en systeem 2

Systeem 1                 Systeem 2

SE-KG
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De beslissingen over de koffie en het tafeltje gingen eigenlijk vanzelf voor Saar en Ibi, want ze 
gaan vaker samen naar de kantine. Voor Saar was het ook geen probleem om de donut terug 
te geven, ze eet liever een appel. Ibi baalt er nu wel van dat hij zonder er echt over na te denken 
twee donuts gekocht heeft. Dit waren beslissingen gemaakt met systeem 1. Het uitkiezen van 
de bestemming is een lastigere beslissing. Dat kost wel even tijd maar dat hebben ze er graag 
voor over. Van sommige steden hebben ze nog nooit gehoord, dus hoe moeten ze die steden nu 
vergelijken? Dat is een lastige keuze die ze met behulp van systeem 2 maken. 

Twee gebreken 
Je hebt geleerd dat een verstandige keuze ‘rationeel’ is: je vergelijkt de welvaartsprijs en de 
marktprijs om te bekijken hoeveel je wil ruilen. Daarvoor heb je systeem 2 nodig. Maar je kunt 
niet de hele tijd systeem 2 gebruiken. Dat kost schaarse tijd en aandacht, en soms beschik 
je gewoon niet over de juiste informatie of de vereiste kennis. Gebrek aan tijd, aandacht of 
informatie zorgt voor begrensde rationaliteit. Maar dat is niet het enige waardoor kiezen vaak 
zo lastig is. Behalve met begrensde rationaliteit heb je ook te maken met begrensde wilskracht. 
Je bent je dan wel bewust van de vervelende gevolgen van een keuze, maar die keuze is zo 
verleidelijk dat het je niet lukt om deze verleiding te weerstaan.

Ibi kocht de donuts zonder er goed over na te denken. Hij was te gehaast. Daardoor had Ibi 
last van begrensde rationaliteit. Maar toen Saar zei dat ze de donut ongezond vond, had hij 
opnieuw een keuze. Maar hij vond de donut te lekker om te laten liggen of terug te geven door zijn 
begrensde wilskracht.

Deugdgoederen en zondegoederen 
Bij een ‘rationele’ keuze ruil je precies zoveel van een goed dat jouw welvaart maximaal is. Er zijn 
daarom twee soorten fouten: je kunt meer of juist minder ruilen dan wat voor jou het beste zou 
zijn. Een zondegoed is een goed waar je te veel in handelt, omdat je het surplus ervan te hoog 
schat. Een deugdgoed is een goed waar je te weinig in handelt, omdat je het surplus ervan te 
laag inschat, bijvoorbeeld voor je gezondheid of je ontwikkeling.

Voor Ibi zijn donuts een zondegoed. Hij weet wel dat hij minder suiker zou moeten eten, maar 
hij vindt donuts zo lekker dat hij er toch teveel van eet. Appels koopt Ibi juist te weinig. Hij weet 
best hoe goed ze voor hem zijn, maar dat effect op zijn gezondheid merkt hij niet meteen. In de 
praktijk, bij het moment van kiezen, onderschat hij de waarde van die appel. De appel is voor Ibi 
een deugdgoed.
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4.2 De beschikbaarheidsvalkuil 

d Doel
Je kunt uitleggen wat de beschikbaarheidsvalkuil is en er drie voorbeelden van geven.

Beschikbaarheidsvalkuil 
Als je op een rijtje zet wat de kosten en opbrengsten zijn van de keuzes die je kunt maken, dan 
begin je met wat je al weet en gemakkelijk kunt ophalen uit je geheugen. Voor andere informatie 
moet je meer moeite doen. Vaak neem je daarom beslissingen voordat je alle informatie hebt 
verzameld. De beschikbare informatie bepaalt dan je keuze en daarom kan het zijn dat je niet de 
beste keuze maakt. Je bent dan in de beschikbaarheidsvalkuil gestapt. 

Saar en Ibi kennen niet alle steden evengoed. Bij Londen, Parijs en Barcelona kunnen ze zich wel 
iets voorstellen. Maar wat moet je met Split of Oslo? Als ze niet de tijd nemen om zich te verdiepen 
in wat die stedenreizen inhouden stappen ze in de beschikbaarheidsvalkuil.

Niet-monetaire opofferingskosten onderschatten
Als voorbeeld van minder beschikbare informatie kun je denken aan de opofferingskosten van 
een keuze: de opbrengsten die je mist omdat je niet hebt gekozen voor het beste alternatief. 
Dat is vooral zo als het om niet-monetaire opbrengsten gaat niet die in geld uitgedrukt zijn. 
Daardoor is die informatie minder makkelijk mee te wegen tijdens het maken van je keuze.

De keuze gaat uiteindelijk tussen Londen en Barcelona. De stedentrips zijn best verschillend: 
een musical- en theaterreis naar London of een architectuur- en strandreis naar Barcelona. 
Het zijn allebei geweldige programma’s. Maar hoe weeg je die verschillen in ‘opbrengsten’? Aan 
welke ervaring heb je meer, bijvoorbeeld voor je beroepskeuze? Wat wel duidelijk verschil maakt 
is de prijs: De reis naar Londen is €100 duurder. “En dat,” zegt Ibi, “is zakgeld dat we goed kunnen 
gebruiken tijdens het uitgaan.”  

Bevestigingsvalkuil 
Een ander voorbeeld van de beschikbaarheidsvalkuil komt nadat je gekozen hebt: de 
bevestigingsvalkuil. Heb je eenmaal een moeilijke en tijdrovende keuze gemaakt, dan ben 
je daar niet zomaar vanaf te brengen. Je hecht dan meer waarde aan informatie die je keuze 
bevestigt dan aan informatie waardoor je alles opnieuw moet gaan overwegen. Informatie die je 
keuze tegenspreekt kost je meer moeite en daarom zul je daar vaker geen aandacht aan geven. 
Die drempel zorgt ervoor dat je die informatie negeert.

Ibi en Saar hebben na veel wikken en wegen voor Barcelona gekozen. Hoewel ze hun keuze 
van school nog mogen veranderen, moeten ze daar niet aan denken. Vol enthousiasme delen 
ze foto’s van Barcelona met elkaar. Voor het musicalprogramma in Londen hebben ze nu geen 
belangstelling meer: ze stappen in de bevestigingsvalkuil.
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Verzonken-kostenvalkuil 
Een derde voorbeeld betreft kosten die juist te zwaar meewegen in je keuze om ergens mee door 
te gaan of te stoppen: verzonken kosten. Dit zijn kosten die je hebt gemaakt voor een project die 
je niet terugkrijgt als je stopt met dat project. Bij je keuze om door te gaan moet je deze kosten 
niet mee laten wegen. Want of je nu stopt of doorgaat, die kosten krijg je nooit meer terug. Toch 
laten mensen verzonken kosten vaak wel meewegen in hun keuze om door te gaan. Ze gaan 
langer door met een verliesgevend project omdat ze het vervelend vinden om hun verlies te 
nemen. Je noemt dit de verzonken-kostenvalkuil.

Als ze alleen was gegaan zou Saar waarschijnlijk bij Londen zijn uitgekomen, ze is dol op 
musicals. Maar omdat ze het leuk vindt om samen met Ibi te gaan, is ze ook heel tevreden met 
Barcelona. Speciaal voor de reis koopt ze een nieuw badpak en strandkleding. Als Ibi ziek wordt, is 
ze erg teleurgesteld. Gelukkig komt er op de Londenreis een plek vrij en Saar mag kiezen of ze wil 
wisselen. Toch blijft ze bij haar keuze voor Barcelona. Het zou zonde zijn van de verzonken kosten 
van haar nieuwe badpak om niet te gaan, denkt ze. Ze stapt zo in de verzonken-kostenvalkuil.
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 Hoofdstuk 5   •   De valkuilen van geld 

Geld wordt vaak gebruikt om de kosten en opbrengsten van je mogelijke keuzes te vergelijken. 
Maar geld kan je soms ook op het verkeerde been zetten. Wat is daaraan te doen?
 

5.1 Rijkdomsvalkuil en geldillusie   

d Doel
Je leert wat de rijkdomsvalkuil is en wat geldillusie is.

Student Jaap is op kamers gegaan voor zijn studie maar gaat op vrijdagavond geregeld uit met 
zijn beste vrienden van de middelbare school. Hij werkt 12 uur per week bij een hoveniersbedrijf. 
Het verdient goed en het geld gebruikt hij voor zijn buskaartjes en om af en toe nieuwe kleren of 
een nieuw kapsel aan te schaffen. In het OV werkt hij zijn sociale media bij. Gelukkig is de wifi 
in de trein en de bus gratis, want alles wat Jaap verdient lijkt meteen op te gaan. En alles wat hij 
koopt wordt steeds duurder, merkt hij. Hij moet goed opletten om aan het einde van de maand 
niet geld te kort te komen. Maar let hij wel goed op de dingen die geen geld kosten?

Verhandelbare goederen en materiële waarden 
De prijzen van de goederen die je kunt kopen en verkopen op de markt zijn goed zichtbaar. 
Bovendien laten bedrijven die hun producten willen verkopen deze goederen nog waardevoller 
lijken door hun advertenties en etalages. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van merkkleding, 
dat geeft status en een extra goed gevoel. Je noemt deze waarden materiële waarden. Je verkrijgt 
materiële waarden door goederen aan te kopen met geld.

Niet-verhandelbare goederen en immateriële waarden 
Immateriële waarden zijn niet te koop voor geld, maar vereisen wel schaarse middelen (zoals 
tijd, aandacht en energie) om ze op te bouwen en te onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan een 
gezond lichaam, mentale gezondheid, vriendschap en goede relaties met je gezinsleden en je 
buren. Deze goederen dragen wel bij aan je welvaart, maar de waarde ervan is minder goed 
zichtbaar en meetbaar. 

De rijksdomsvalkuil
Als je te veel let op materiële waarden en te weinig op immateriële waarden, dan ben je in de 
rijkdomsvalkuil gestapt. Het gevaar van deze valkuil is groot als je veel tijd besteed aan geld 
verdienen. Als je lijdt aan de rijkdomsvalkuil dan zijn immateriële waarden deugdgoederen (je 
verkrijgt er te weinig van) terwijl materiële waarden zondegoederen zijn (je koopt er te veel 
van). De rijkdomsvalkuil is een vorm van de beschikbaarheidsvalkuil: de waarde van materiële 
goederen is gemakkelijker in geld uit te drukken en daardoor zichtbaarder dan de waarde van 
immateriële goederen. 

ho
of

ds
tu

k 
5 

 •
  D

e 
va

lk
ui

le
n 

va
n 

ge
ld

  



39Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

Jaap werkt hard om uit te kunnen gaan en een goede indruk te maken op zijn huisgenoten in zijn 
nieuwe studentenstad. Maar daardoor heeft hij weinig tijd over voor zijn oude vrienden. Ook zijn 
huiswerk krijgt weinig aandacht, misschien wel te weinig. Is Jaap in de rijkdomsvalkuil gestapt 
omdat hij te weinig gewicht hecht aan zijn immateriële waarden? 

Inflatie en deflatie 
Je kunt nu met dezelfde hoeveelheid geld minder van de meeste producten kopen dan tien jaar 
geleden. Dat komt omdat de prijzen van de meeste goederen zijn gestegen. Je zegt dan dat de 
koopkracht van het geld is gedaald. Deze geldontwaarding als gevolg van stijgende prijzen noem 
je inflatie. Het omgekeerde van inflatie noem je deflatie. Dan stijgt de koopkracht van geld 
doordat de meeste prijzen dalen. 

Geldillusie  
Als een prijs of inkomen gemeten wordt in euro’s, noem je dat een nominale waarde. Geldillusie 
is de neiging om veranderingen in de nominale waarde te verwarren met veranderingen in 
de reële waarde. De reële waardeverandering vind je door de nominale waardeverandering te 
corrigeren voor inflatie. De reële waarde van bijvoorbeeld je inkomen meet de hoeveelheid 
producten die je met dat inkomen kunt kopen: het meet dus je koopkracht. Je optimale keuzes 
hangen af van reële prijzen en lonen. Om bijvoorbeeld te weten of een uur werken dit jaar 
meer of minder producten oplevert dan vorig jaar, moet je naar de ontwikkeling van je reële 
loon kijken en niet naar dat van je nominale loon.  Je werkt namelijk niet voor geld maar voor 
de producten die je met dat geld kunt kopen. Geld is geen doel op zich, maar een middel om 
goederen te verkrijgen die je extra welvaart opleveren. 

Jaap’s marktloon (in euro’s) stijgt dit jaar met 2%. De inflatie blijkt dit jaar 2,3% te zijn. Jaap laat 
zich niet misleiden door geldillusie. Hij weet dat zijn koopkracht daalt omdat de inflatie hoger ligt 
dan zijn nominale loonstijging. Hierdoor kan hij met zijn nieuwe salaris minder producten kopen. 
Zijn reële marktloon is dus gedaald: een uur werk levert minder producten op.
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5.2 Indexcijfers en procentuele veranderingen 

d Doel
Je leert wat indexcijfers zijn en hoe die zich verhouden tot procentuele verschillen.

Jaap is benieuwd hoe zijn weekloon zich ontwikkelt. Hij wil de veranderingen van dat 
loon vergelijken tussen verschillende tijdstippen. Hij besluit een overzicht te maken van de 
ontwikkeling van zijn weekloon tussen 2017 en 2019. Zie de eerste kolom van tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Jaaps weekloon van 2017 tot en met 2019

Jaar Niveau van 
weekloon

Indexcijfers                    
(2017 = 100)

Procentuele 
verandering tov 

2017

procentuele 
verandering t.o.v. 
voorafgaand jaar

2017 € 63,50 100 0 % -

2018 € 64,00 100,8 0,8% 0,8%

2019 € 67,00 105,5 5,5% 4,7%

Verschillen meten met indexcijfers en procentuele verschillen
Als je verschillen tussen tijdstippen, mensen of landen wil beschrijven, kun je werken met 
indexcijfers of procentuele verschillen.  Een indexcijfer drukt de waarde van een variabele uit 
als percentage van de basiswaarde van deze variabele. Hoewel indexcijfers lijken op percentages, 
wordt het percentageteken bij indexcijfers meestal weggelaten. Voor de berekening van 
indexcijfers gebruik je de volgende formule: 

(5.1) Indexcijfer = huidige waarde
basiswaarde

 * 100.  

Jaap vergelijkt zijn weekloon tussen 2017 en 2019. In 2017 ontving hij € 63,50, in 2018 € 64,00 en in 
2019 € 67,00. Het indexcijfer van het basisjaar 2017 stelt hij op 100. Het indexcijfer voor 2018 is dan 
volgens formule 5.1: (64,00 / 63,50) * 100 = 100,8. Voor het indexcijfer voor 2019 past hij formule 5.1 
opnieuw toe: (67,00 / 63,50) * 100 = 105,5. Deze indexcijfers vind je terug in de tweede kolom van 
tabel 5.1.

Procentuele verschillen zijn een andere manier om verschillen te bepalen. Een procentueel 
verschil bereken je als volgt: 

(5.2) Procentueel verschil = huidige waarde – basiswaarde
basiswaarde

 * 100%.

Het procentuele verschil ligt precies 100% onder het procentuele niveau van het indexcijfer: 

(5.3) Procentueel verschil = indexcijfer – 100
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Het procentuele verschil tussen 2018 en 2017 kan Jan berekenen op basis van formule 5.2 en de 
gegevens over zijn weekloon van tabel 5.1:  (64,00 - 63,50) / 63,50 * 100%, ofwel 0,8%. Maar dat 
procentuele verschil kan hij ook uitrekenen met formule 5.3 en het indexcijfer voor 2018:  
100,8 – 100 = 0,8%. Ook het procentuele verschil tussen 2019 en 2017 kan Jan op twee manieren 
uitrekenen: via formule 5.2 en zijn weekloon in 2019 en 2017 ((67,00 – 63,50) / 63,50 * 100% = 5,5 %)  
en via formule 5.3 en de indexcijfers in 2019 en 2017 (105,5 – 100 = 5,5 %).  Deze procentuele 
verschillen ten opzichte van 2017 vind je in de derde kolom van tabel 5.1. 

Procentuele veranderingen ten opzichte van voorafgaand jaar 
Stel dat je de procentuele verandering wil berekenen ten opzichte van een ander vergelijkings -
jaar dan het basisjaar waarop de indexcijfers zijn gebaseerd. Ook dan kun je indexcijfers 
gebruiken. Je berekent de procentuele verandering ten opzichte van het gewenste 
vergelijkingsjaar dan als volgt: 
 
(5.4)   procentuele verandering = indexcijfer huidig jaar – indexcijfer vergelijkingsjaar

indexcijfer vergelijkingsjaar
 * 100.

Deze formule lijkt op formule 5.2, maar hier is het basisjaar vervangen door het vergelijkingsjaar. 
Verder zijn de niveaus van de waarden vervangen door de indexcijfers van deze waarden. 

Om de procentuele verandering van het weekloon in 2019 ten opzichte van 2018 te berekenen, kan 
hij formule 5.2 gebruiken: (€ 67 – € 64)/ € 64 = 4,7%. Deze verandering kan hij ook met formule 5.4 
berekenen: (105,5 – 100,8) / 100,8 * 100% = 4,7%. Deze procentuele verandering vind je in de laatste rij 
van de laatste kolom van tabel 5.1.

Verleggen basisjaar 
Soms ligt het basisjaar te ver in het verleden en zegt de vergelijking met dat basisjaar weinig 
meer. Om het basisjaar van de indexcijfers te verleggen gebruik je de volgende formule:

(5.5)  Nieuw indexcijfer = oud indexcijfer
oud indexcijfer van het nieuwe basisjaar

 * 100.

Deze formule lijkt op formule 5.1 maar er is een belangrijk verschil: de niveaus van de waardes 
zijn vervangen door de indexcijfers van deze waarden.  

Jaap wil het basisjaar voor de indexcijfers uit tabel 5.1 verleggen van 2017 naar 2018. Het nieuwe 
indexcijfer voor 2018 is dan 100. Om de nieuwe indexcijfers voor 2017 en 2019 te berekenen, gebruikt 
hij formule 5.5. Voor 2017 vindt hij een nieuw indexcijfer van (100/100,8) * 100 = 99,2 en voor 2019 
(105,5 / 100,8) * 100 = 104,7. 
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5.3  Samengestelde en gewogen indexcijfers 

d Doel
Je leert wat samengestelde en gewogen indexcijfers zijn en hoe je de consumentenprijsindex 
kunt berekenen uit partiële indexcijfers.

Jaap wil niet alleen kijken naar de prijzen van al zijn uitgaven. Dat hoeft hij niet allemaal zelf 
te doen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert veel informatie op zijn website cbs.nl. 
Maar hoe moet Jaap die informatie begrijpen? 

Consumentenprijsindex  
De gemiddelde veranderingen in productprijzen worden samengevat in de 
consumentenprijsindex (CPI). De CPI kijkt naar de goederen die een gemiddeld huishouden 
koopt, het zogenoemde gemiddelde consumptiepakket. 

Consumentenprijsindex als samengesteld indexcijfer 
Het consumptiepakket is samengesteld uit verschillende artikelgroepen, zoals voeding, kleding 
en huisvesting, zoals je kunt zien in tabel 5.2. Elke groep heeft haar eigen partiële indexcijfer. 
De CPI is een samengesteld indexcijfer omdat het wordt berekend op basis van deze partiële 
indexcijfers. 

Tabel 5.2 Consumentenprijsindex in Nederland (2015 = 100) met de wegingsfactor voor 2020 in 
procenten 

Artikelgroep Wegingsfactor Prijsindex 2019 Prijsindex 2020

Voeding 18 108 111

Kleding 6 105 104

Huisvesting 34 116 121

Recreatie en vervoer 22 107 110

Overige 20 104 107

Totaal 100 - 113

Jaap ziet dat de tabel 2015 als basisjaar gebruikt. Het totale indexcijfer voor 2020 is 113. Dat 
betekent dat de stijging van het samengestelde indexcijfer van de consumentenprijsindex (CPI) 
gelijk is aan 13% in de periode van 2015 tot en met 2020. Dat geldt niet voor alle artikelgroepen in 
het CPI. Kleding heeft een indexcijfer van 104 en is in deze periode maar met 4% gestegen, terwijl 
huisvesting met een indexcijfer van 121 met 21 % gestegen is. 
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Gewogen indexcijfers 
De CPI is niet alleen een samengesteld indexcijfer, maar ook een gewogen indexcijfer. De 
indexcijfers van de verschillende producten die deel uit maken van het consumptiepakket 
wegen namelijk niet allemaal even zwaar mee. Hun relatieve gewicht hangt af van de aandelen 
van deze producten in het gezinsbudget. Gemiddeld genomen besteden Nederlanders 
bijvoorbeeld 34% hun inkomen aan huisvesting en maar 6% aan kleding. Samen tellen de 
wegingsfactoren van alle componenten van een gewogen indexcijfer op tot 1 (oftewel tot 100%). 
In formulevorm schrijf je de CPI als:  

(5.6) cpi = g1 * I1 + g2 * I2 + g3 * I3 + ... + gN * IN ,

waar I1, I2 ... IN de partiële indexcijfers zijn voor de N productgroepen en g1, g1 ... gN de gewichten 
van deze productgroepen. Hierbij geldt g1 + g1 + ... gN = 1.

Jaap ziet dat het totale indexcijfer niet zomaar een gemiddelde is van de indexcijfers van de 
verschillende artikelgroepen. Om tot de totale CPI te komen moet hij eerst de indexcijfers van de 
artikelgroepen vermenigvuldigen met hun wegingsfactor. De bijdrage voor voeding aan het CPI 
kan hij berekenen door g1 * I1 = 18% * 111 = 20,0. Om aan de compleet samengestelde CPI te komen 
telt hij de bijdrage aan de samengestelde CPI van iedere artikelgroep bij elkaar op, dus:  
20,0 + 6,2 + 41,1 + 24,2 + 21,4 = 113. 

Tabel 5.3 De berekening van de totale CPI uit de indexcijfers van de verschillende artikelgroepen.

Artikelgroep Wegingsfactor Prijsindex 2020 
(basisjaar 2015)

Bijdrage aan de 
samengestelde CPI

Voeding 18% 111 18% * 111 = 20,0

Kleding 6% 104 6% * 104 = 6,2

Huisvesting 34% 121 34% * 121 = 41,1

Recreatie en vervoer 22% 110 22% * 110 = 24,2

Overige 20% 107 15% * 107 = 21,4

Totaal 100% - 113

Budgetonderzoek
Waar komen de wegingsfactoren van de artikelgroepen in de CPI vandaan? Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) bepaalt de wegingsfactoren voor de verschillende artikelgroepen in het 
gezinsbudget door onderzoek te doen naar het uitgavenpatroon van Nederlandse consumenten. 
Dit onderzoek noemen we budgetonderzoek. Dat betekent dat niet alleen de gemiddelde 
prijzen van de artikelgroepen over de jaren heen veranderen, maar ook hun wegingsfactoren. 
Vroeger werden er bijvoorbeeld nog veel brieven verstuurd, waarvoor postzegels nodig waren. 
Nu worden er een stuk minder brieven verstuurd, waardoor de wegingsfactor voor brieven 
en postzegels omlaag is bijgesteld. Daar staat tegenover dat er een nieuwe artikelgroep voor 
mobiele telefonie is toegevoegd, waarbij de wegingsfactor in dezelfde periode omhoog is gegaan.
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5.4  Rekenen met reële en nominale waardeveranderingen 

d Doel
Je leert hoe je nominale waardeveranderingen kunt corrigeren voor inflatie om reële 
waardeveranderingen te berekenen.

Met indexcijfers en procentuele veranderingen heeft Jaap geleerd hoe jij prijzen en andere 
waarden op verschillende tijdstippen kan vergelijken. Hoe kan hij deze kennis gebruiken om 
geldillusie te voorkomen? 

Reële waardeveranderingen
In paragraaf 5.1 heb je geleerd dat geldillusie de neiging is om nominale waardeveranderingen te 
verwarren met veranderingen in reële waarden. Om reële waardeveranderingen te berekenen 
uit nominale waardeveranderingen, moet je de nominale waardeveranderingen corrigeren voor 
inflatie. In deze paragraaf leer je hoe je dat doet. 

Om geldillusie te voorkomen kijkt Jaap niet alleen naar zijn loonstijging of naar de prijsstijging 
van zijn OV-abonnement in Euro’s, maar corrigeert hij de relatieve verandering voor de inflatie.

Vuistregel voor procentuele veranderingen in reële waarde
Als de procentuele waardeveranderingen en de inflatie niet te groot zijn (als ze liggen tussen 
de -10% en +10 %) kun je deze vuistregel hanteren: procentuele reële waardeveranderingen 
zijn ongeveer gelijk aan de procentuele nominale waardeveranderingen minus de inflatie. De 
formule is:

(5.7)  r ≈ n – p.

• Het teken ≈ staat voor ‘is ongeveer gelijk aan’.
• r is de reële waardeverandering (in procenten).
• n is de nominale waardeverandering (in procenten).
• p is de inflatie, namelijk de verandering van het prijspeil (in procenten).

Jaap kijkt naar zijn nominale loonstijging van 2%. De inflatie is 2,3%. De veranderingen zijn klein 
en daarom kan hij de vuistregel 5.7 gebruiken: 2% - 2,3% = - 0,3%. 

Hoewel hij meer Euro’s krijgt, is zijn marktloon dus minder waard geworden. De reële waarde van 
zijn loon is met 0,3% gedaald.

Reële waardeveranderingen exact berekenen 
Je kunt de procentuele reële waardeveranderingen exact berekenen uit procentuele nominale 
waardeveranderingen via de tussenstap van indexcijfers. Je rekent eerst de nominale 
waardeverandering om in een indexcijfer met formule 5.3. Vervolgens deel je het nominale 
indexcijfer (NIC) door het prijsindexcijfer (PIC) van het productenpakket als geheel en maak je 
er een reëel indexcijfer (RIC) van door met 100 te vermenigvuldigen. 

ho
of

ds
tu

k 
5 

 •
  D

e 
va

lk
ui

le
n 

va
n 

ge
ld

  



45Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

De formule is:
 
(5.8)  RIC = (NIC/PIC) * 100.

Het prijsindexcijfer (PIC) is vaak de consumentenprijsindex (CPI). Tenslotte reken je het reële 
indexcijfer met formule (5.3) om in een procentuele reële waardeverandering.  

Het loon van Jaap in Euro’s is gestegen met 2,0 %. Maar de inflatie bedraagt 2,3%. Jaap berekent 
de exacte relatieve verandering van zijn loon in drie stappen: 

1)  Hij zet de procentuele veranderingen om in indexcijfers met formule (5.3):
 De loonstijging van 2% geeft een nominaal indexcijfer van NIC= 100 + 2 = 102.
 De inflatie van 2,3% geeft een prijsindexcijfer van PIC= 100 + 2,3 = 102,3.

2)  Hij bepaalt het reële indexcijfer van zijn loon met formule (5.8): 
 RIC = (102 / 102,3) * 100 = 99,71.

3)  Jaap zet het reële indexcijfer om in een procentuele reële waardeverandering met formule (5.3):
 RIC = 100% = 99,71(%) – 100% = - 0,29%.

Met de vuistregel had Jaap al geschat dat zijn reële loon met 0,3% was gedaald. Met de exacte 
berekening kan hij het nog iets preciezer zeggen: zijn loon is met 0,29% gedaald
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samenvatting

 Uit balans  •  Kiezen als uitdaging

Goed kiezen is moeilijk vanwege begrensde rationaliteit en begrensde wilskracht. Simpele, 
routinematige keuzes kun je maken met systeem 1 dat weinig tijd en energie kost. Maar voor 
complexe beslissingen die je niet elke dag neemt, ontkom je er vaak niet aan het inschakelen van 
het dure systeem 2. Verkeerde keuzes kunnen het gevolg zijn van de beschikbaarheidsvalkuil: 
doordat je de minder zichtbare opbrengsten en kosten van een keuze minder zwaar meeweegt 
dan de zichtbare opbrengsten en kosten, raken je keuzes uit balans. Voorbeelden van de 
beschikbaarheidsvalkuil zijn: de bevestigingsvalkuil, het onvoldoende meewegen van 
niet-monetaire opofferingskosten en het onterecht meewegen van verzonken kosten, de 
zogenoemde verzonken-kostenvalkuil. Bij deugdgoederen onderschat overschat de beslisser 
de waarde van de ruil en wordt er te weinig geruild. Bij zondegoederen is het net andersom: de 
beslisser ruilt te veel omdat hij de waarde van ruilen overschat. 

Door de prijzen van goederen uit te drukken in geld weet je als klant precies wat je moet 
betalen om het goed te verkrijgen. Maar het gebruik van geld als rekeneenheid kan tot 
geldillusie kan leiden. Dan verwar je veranderingen in nominale waarde met veranderingen 
in reële waarde. Je hebt geleerd hoe je nominale waardeveranderingen kunt omrekenen in 
reële waardeveranderingen door de nominale veranderingen te corrigeren voor inflatie of 
deflatie. Om het procentuele verschil tussen twee tijdstippen van de nominale productprijzen 
te bepalen, kan je gebruik maken van het samengestelde, gewogen indexcijfer van de 
consumentenprijsindex.  

Geld kan ook de rijkdomsvalkuil veroorzaken. Dan krijgen materiële waarden die zich 
gemakkelijk laten meten in termen van geld te veel gewicht ten opzichte van immateriële 
waarden. 



47Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

 Uit balans  •  Kiezen als uitdaging

Begrensde rationaliteit: beperkte tijd, aandacht, informatie of verstandelijke capaciteiten, 
waardoor je de kosten en opbrengsten niet goed kunt vergelijken.

Begrensde wilskracht: beperkte capaciteit om verleidingen te weerstaan, waardoor je tegen 
beter weten in keuzes maakt.

Beschikbaarheidsvalkuil: wanneer je een keuze maakt op basis van alleen de informatie die je 
al weet en gemakkelijk kunt ophalen uit je geheugen. 

Bevestigingsvalkuil: wanneer je nieuwe informatie die je keuze bevestigt wel meeneemt en 
informatie die je keuze tegenspreekt niet. 

Consumentenprijsindex (CPI): samengesteld en gewogen indexcijfer van de indexcijfers 
van de productgroepen die deel uitmaken van het consumptiepakket van de gemiddelde 
gezinshuishouding. 

Deflatie: stijging van de koopkracht van het ruilmiddel geld als gevolg van dalende nominale 
prijzen. 

Deugdgoed: een goed waarvan je te weinig ruilt, omdat je het surplus ervan te laag inschat.  

Geldillusie: de neiging nominale waardeveranderingen te verwarren met veranderingen in reële 
waarde.

Gewogen indexcijfer: een samengesteld indexcijfer waarin de samenstellende, partiële 
indexcijfers verschillende wegingsfactoren hebben.  

Immateriële waarden: waarden die niet te koop zijn voor geld, maar wel schaarse middelen 
(zoals tijd, aandacht en energie) vereisen om ze op te bouwen en te onderhouden.

Indexcijfer: de waarde van een variabele als percentage van de basiswaarde van dezelfde 
variabele. Het percentageteken wordt meestal niet vermeld bij indexcijfers. 

Inflatie: daling van de koopkracht van het ruilmiddel geld als gevolg van stijgende nominale 
prijzen. 

Materiële waarden: waarden die je voor geld kunt kopen. 

Nominale waarde: de waarde uitgedrukt in de rekeneenheid van het ruilmiddel geld. De 
nominale waarde meet de hoeveelheid geld waarmee deze waarde (bijvoorbeeld je inkomen of 
vermogen) correspondeert. 

begrippenlijst



48

Procentueel verschil: het verschil tussen de waarde van een variabele en de basiswaarde van 
dezelfde waarde, uitgedrukt als percentage van de basiswaarde. Het percentageteken wordt wel 
vermeld bij procentuele verschillen.

Reële waarde: de waarde uitgedrukt in de rekeneenheid van een pakket producten. De reële 
waarde meet de hoeveelheid producten die je met die waarde (bijvoorbeeld je inkomen of 
vermogen) kunt kopen. 

Rijkdomsvalkuil: materiële waarden krijgen in je keuzes te veel gewicht ten opzichte van de 
immateriële waarden, die vaak minder goed zichtbaar zijn en minder gemakkelijk op geld te 
waarderen zijn. 

Samengesteld indexcijfer: een indexcijfer dat bepaald wordt op basis van verschillende partiële 
indexcijfers.

Systeem 1: snelle, intuïtieve manier van kiezen uit gewoonte of in een opwelling. 

Systeem 2: langzame, bedachtzame manier van kiezen. 

Verzonken kosten: kosten die je gemaakt hebt voor een project, die je niet terugkrijgt als dat 
project stopt. 

Verzonken-kostenvalkuil: kosten die verzonken zijn in een project meewegen bij de beslissing 
om door te gaan met dat project. 

Zondegoed: een goed waarvan je te veel ruilt, omdat je het surplus ervan te hoog schat. 
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Meer balans 
Verstandiger Kiezen

Je weet nu wat rationeel kiezen is en waarom dat een uitdaging is. Je schat opbrengsten en 
kosten niet altijd goed in en hebt onvoldoende wilskracht om te doen wat je weet dat het beste 
voor je is. Wat kan daaraan worden gedaan? Wil je liever je eigen beslissingen nemen of laat je ze 
liever over aan anderen? 

In dit deel ontdek je hoe je keuzeproces gestuurd kan worden, zodat de zwakke doelen die in 
jouw keuzes ondergesneeuwd dreigen te raken meer gewicht krijgen. 

In hoofdstuk 6 leer je dat je altijd kiest binnen grenzen. Soms maak je betere keuzes als je 
keuzeruimte wordt ingeperkt en soms is het juist beter voor je als die grenzen worden opgerekt.

Neem Lea als voorbeeld: zij krijgt steeds meer vrijheid: naar welke school ze gaat, welk 
vakkenpakket ze kiest en wat ze gaat studeren. En ze mag straks zelf alcohol kopen. Hoe bepalen 
de overheid en Lea’s ouders hoe ze Lea steeds meer vrijheid geven om haar eigen leven vorm te 
geven? En welke beslissingen wil Lea eigenlijk zelf kunnen nemen en welke besteedt ze liever uit 
aan anderen?

Vrijheid binnen grenzen. Over die grenzen gaat het derde deel.
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 Hoofdstuk 6   •   Drie medicijnen

In dit laatste hoofdstuk leer je drie medicijnen kennen om tot betere keuzes te komen.

6.1 Meer dwang of meer vrijheid?

d Doel
Je leert wat de voor- en nadelen zijn van het beperken en vergroten van de keuzevrijheid 
van belanghebbenden.

Lea weet nog niet wat voor werk of studie ze wil gaan doen na de middelbare school. Misschien 
wil ze wel rond de wereld gaan reizen. De waarde van hard studeren voor een diploma is voor 
haar moeilijk in te schatten. Toch moet ze naar school en vragen haar ouders elke avond of ze 
haar huiswerk af heeft. Kunnen ze haar niet gewoon met rust laten? Het is toch haar leven?

Beslisser en belanghebbende 
Bij elke keuze heb je iemand die de keuze maakt, de beslisser, en iemand die de gevolgen van 
die keuze draagt, de belanghebbende. Als je vrijheid maximaal is, dan is dat dezelfde persoon: 
je beslist voor jezelf en je draagt daar zelf de gevolgen van. Maar soms neemt iemand anders de 
beslissing dan de belanghebbende zelf, bijvoorbeeld als er sprake is van dwang. 

Dwang 
Als belanghebbenden vaak verkeerde keuzes maken met grote gevolgen, kan de samenleving 
hun keuzevrijheid beperken door dwang. Je mag als belanghebbende dan niet alles kiezen. Als 
minderjarig kind heb je bijvoorbeeld te maken met grenzen die je ouders stellen. Als scholier 
heb je te maken met de regels van de school en als burger met de wetten van de overheid. In het 
geval van de overheid spreek je over collectieve dwang omdat bestuurders hun keuzes opleggen 
aan een groep als geheel. Voor alle jonge Nederlandse burgers geldt bijvoorbeeld een leerplicht. 

Nadelen van dwang 
Het beperken van je keuzevrijheid door dwang kent vier mogelijke nadelen: 
• Je mist vaak de motivatie om je in te zetten voor je keuze. Als je ouders je dwingen mee te 

gaan naar je grootouders, doe je misschien minder aardig tijdens het bezoek. Dwang heeft 
dan het tegenovergestelde effect van wat je ouders willen bereiken.

• Je kunt niet leren van je fouten. Door mensen te beschermen tegen hun eigen valkuilen, 
krijgen ze minder kansen om te leren. Je leert nu eenmaal met vallen en opstaan.

• De beslisser die de keuze voor jou maakt, kent jouw situatie vaak niet zo goed als jijzelf. De 
wereld van jongeren van vandaag is anders dan die van dertig jaar geleden. Daardoor kan de 
keuze van oudere beslissers soms minder verstandig zijn voor jou. 

• Je kunt er niet altijd op vertrouwen dat de beslisser jouw belang voor ogen heeft, omdat 
deze beslisser ook eigen belangen heeft en misschien ook moet beslissen voor andere 
belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kind vroeg naar bed sturen omdat 
ze zelf een rustig avondje willen hebben.
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Keuzevrijheid vergroten
De vier mogelijke nadelen van dwang geven aan dat dit medicijn negatieve bijwerkingen heeft. 
Het middel kan dan erger worden dan de kwaal: dwang levert niet meer welvaart op maar juist 
minder. In elke situatie zullen bestuurders (ouders, leidinggevenden en overheden) de voor- en 
nadelen van het beperken van de keuzevrijheid van belanghebbenden tegen elkaar moeten 
afwegen. Een goed uitgangspunt is om belanghebbenden net iets meer vrijheid te geven dan ze 
al aankunnen. Zo kunnen ze leren om steeds betere keuzes te maken. 

Lea’s vrijheid om als belanghebbende zelf te mogen beslissen neemt stap voor stap toe. Op de 
basisschool besloot de school wat ze moest leren. Op de middelbare school mocht ze zelf haar 
vakkenpakket kiezen. Na haar diploma of haar 18e verjaardag, is er geen leerplicht meer. Ze is niet 
meer onderhevig aan collectieve dwang bij de beslissing om verder te leren. 

Nadelen van keuzevrijheid
Maar te veel vrijheid kan de welvaart van de belanghebbende schaden. Ook het medicijn 
vrijheid, gericht op het leren maken van betere beslissingen, heeft namelijk negatieve 
bijwerkingen:  
• Soms zijn de kosten van een verkeerde keuze erg hoog. Als je bijvoorbeeld verlamd raakt 

door een ongeluk dan is het te laat om je inkomen zeker te stellen door het afsluiten van een 
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

• Als je gevoelig bent voor verslaving leer je niet van je fouten maar versterk je het schadelijke 
gedrag juist. Denk bijvoorbeeld aan alcohol, verdovende middelen, gokken of gamen. Je 
wilskracht om goede keuzes te maken wordt hierdoor verzwakt in plaats van versterkt.

• Om er zelf beter van te worden, kunnen anderen je keuzevrijheid misbruiken. Ze verleiden 
je om keuzes te maken die wel in hun belang zijn maar niet in dat van jou. Dit wordt ook wel 
phishing for phools genoemd. Denk bijvoorbeeld aan telemarketeers die hun eigen winst 
vergroten door jou als consument te verleiden tot onverstandige aankopen op afbetaling 
waar je nog lang aan vastzit. 

Lea’s ouders willen haar best meer vrijheid geven. Ze snappen ook wel dat het belangrijk is om 
vrienden te maken en te sporten. Maar als Lea haar schooldiploma niet haalt, heeft ze straks 
minder mogelijkheden om een studie te kiezen die bij haar past en werk te vinden waar ze echt 
plezier in heeft. Wat zal Lea dan in de toekomst tegen haar ouders zeggen?
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6.2 Vrijwillige binding 

d Doel
Je leert de verschillende vormen van vrijwillige binding.

Vormen van vrijwillige binding 
Naast vrijheid en dwang is er nog een derde medicijn om je keuzes te verbeteren: vrijwillige 
binding. Je kiest er dan zelf vrijwillig voor om je keuzevrijheid te beperken of je te laten leiden 
door anderen. Er zijn vier vormen van vrijwillige binding: 
• Zelfbinding. 
• Vertrouwen op een iemand die jij aanstelt. 
• Vertrouwen op een autoriteit.
• Vertrouwen op sociale normen. 

Zelfbinding 
Vaak weet je wel wat goed voor je is, maar laat je je makkelijk verleiden om toch iets anders 
te kiezen. Als je je daarvan bewust bent, kun je zelf het initiatief nemen om je tegen je eigen 
zwakheden te beschermen. Om meer te gaan sporten neem je bijvoorbeeld een jaarabonnement 
op een sportclub. Of je laat je telefoon beneden als je naar je kamer gaat om te studeren. Je richt 
de situatie dus zo in dat verstandige keuzes makkelijker worden en onverstandige keuzes juist 
moeilijker. Bij zelfbinding bind je jezelf aan een bepaalde keuze waarop je niet kunt terugkomen.

Vertrouwen op iemand die jij aanstelt 
Als je ergens weinig van afweet, kun je iemand aanstellen om namens jou bepaalde beslissingen 
te nemen. Je kunt bijvoorbeeld je voetbalcoach vragen om voor jou een goede trainingsroutine 
op te stellen. Deze vorm van vrijwillige binding werkt alleen goed als de persoon die namens 
jou kiest niet alleen over voldoende expertise beschikt maar ook jouw belang goed kent én 
vooropstelt. 

Vertrouwen op een autoriteit 
Je kunt je ook laten leiden door een autoriteit die de keuzearchitectuur voor jou bepaalt. Denk 
bijvoorbeeld aan de sportvereniging die in de kantine gezond voedsel promoot, de school die jou 
een studieadvies geeft, of de overheid die waarschuwingen op pakjes sigaretten plaatst. Deze 
autoriteiten dwingen je niet maar geven je wel een duwtje (nudge in het Engels) in de goede 
richting. 
 
Vertrouwen op sociale normen 
De vierde vorm van vrijwillige binding is het vertrouwen op sociale normen. Dit zijn de 
verwachtingen binnen een groep over hoe de groepsleden zich moeten gedragen. Denk aan op 
tijd uit je bed komen, een vak leren, trouw zijn aan je vrienden, of eerlijk zijn. Vaak staan die 
sociale normen tegenover voordeeltjes op de korte termijn. Ze helpen je om je waarden beter in 
balans te brengen. Als je ervan afwijkt zullen mensen om je heen je daar vragen over stellen. Dat 
betekent niet dat je je altijd aan sociale normen moet houden, maar je zult wel eerder nadenken 
waarom een andere keuze voor jou beter is. 
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Als ze 18 wordt kan Lea veel doen om verstandig om te gaan met alcohol. Dit zijn allemaal 
manieren van vrijwilli8ge binding. Ze kan bijvoorbeeld beslissen om geen sterkedrank of helemaal 
geen alcohol in huis te halen. Ze kan ook vertrouwen op adviezen van de overheid: als je in het 
verkeer maximaal twee drankjes op mag hebben, waarom zou je dan thuis dan meer drinken: ook 
daar kan alcohol meer kapot maken dan je lief is. Maar met die sociale normen moet ze oppassen 
merkt ze, op de studentvereniging denken ze heel anders over alcohol dan thuis. Om bij haar 
vrienden een drankje af te slaan heeft ze een goed verhaal nodig.

Combinatie van medicijnen  
In veel situaties is er spraken van een combinatie van medicijnen. Het ene middel kan dan 
de bijwerkingen van het andere medicijn tegengaan en zo de effectiviteit van de maatregelen 
vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de consumptie van alcohol: te veel alcohol leidt tot agressie, 
verslaving, mindere sportprestaties en gezondheidsproblemen. Wat is hieraan te doen?
• Vrijheid: als mensen zelf merken hoe slecht dronkenschap is voor bijvoorbeeld hun 

sportprestaties, leren ze van hun fouten. Maar je loopt dan wel het risico dat het ernstig fout 
gaat.

• Dwang: als de overheid alcohol duurder maakt of (tot een bepaalde leeftijd) verbiedt 
kunnen mensen beter beschermd worden. Maar iets wat verboden wordt kan daardoor voor 
sommigen juist extra aantrekkelijk worden.

• Vrijwillige binding: als je geen alcohol in huis haalt, kun je het ook niet drinken; als je je laat 
leiden door de adviezen van je trainer, drink je niet in het wedstrijdseizoen; als je omgeving 
vindt dat je alleen met mate moet drinken, voorkom je verslaving. 
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 Meer balans  •  Beter kiezen

Hoe kun je betere keuzes maken? Er zijn diverse medicijnen om de zwakke, minder zichtbare 
doelen meer gewicht te geven zodat je doelen meer in balans komen en je betere beslissingen 
neemt. De twee zuiverste vormen van besturing zijn dwang en vrijheid. Bij collectieve dwang 
neemt het bestuur van een samenwerkingsverband de beslissingen en legt deze keuzes op aan 
iedereen in het collectief. Dwang en vrijheid hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Dwang 
heeft de voorkeur boven vrijheid als de belanghebbende zelf onvoldoende besturingskracht 
en leervermogen heeft, en een externe beslisser de doelen van de belanghebbende wel goed 
voor ogen heeft. Vrijheid heeft de voorkeur boven dwang als de belanghebbende zelf voldoende 
besturingskracht en leervermogen heeft om het eigenbelang goed te dienen.

Als je opgroeit naar volwassenheid verschuift het accent in bestuursvorm van dwang naar 
vrijheid. Omdat je brein zich verder ontwikkelt, val je minder snel in de beschikbaarheidsvalkuil. 
Je leert je belangen beter in balans te houden doordat je de indirecte effecten van je keuzes kan 
doordenken, voorvoelen en meewegen. Het groeiende vermogen om jezelf vrijwillig te binden 
aan zwakkere, minder zichtbare belangen leidt ertoe dat je meer beslissingen zelf kunt gaan 
nemen. 

De grootste besturingsproblemen doen zich voor als belanghebbenden geen goede keuzes 
kunnen maken door hun begrensde rationaliteit of wilskracht, en externe beslissers hun 
eigenbelang prioriteit geven boven de welvaart van de belanghebbende. In deze situaties is vaak 
sprake van tussenvormen van vrijheid en dwang, namelijk vrijwillige binding. Voorbeelden 
hiervan zijn: zelfbinding, sociale normen en vrijwillige delegatie van beslissingen aan personen 
of autoriteiten die je vertrouwt.
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begrippenlijst

 Meer balans  •  Beter kiezen

Belanghebbende: een partij die belang hecht aan de gevolgen van een beslissing. 

Beslisser: een partij die een keuze maakt. 

Collectieve dwang: het bestuur van een collectief (bijvoorbeeld de overheid) beperkt de 
keuzevrijheid van de belanghebbenden die deel uit maken van het collectief. 

Sociale normen: stilzwijgende verwachtingen binnen een groep over hoe de groepsleden zich 
gedragen.

Vrijwillige binding: je kiest er zelf voor om je eigen keuzevrijheid te beperken of je keuzes te 
laten leiden door anderen.

Zelfbinding: je bindt je aan een bepaalde keuze waarop je niet (of alleen tegen zeer hoge kosten) 
kunt terugkomen.
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 Het blok Samenwerken en verdelen

Het doel van economie is het scheppen van welvaart. In dit blok leer je hoe samenwerken 
daaraan kan bijdragen. Maar samenwerken is vaak lastig en kwetsbaar. Als jij je best doet, hoe 
weet je dan zeker dat anderen dat ook zullen doen?

In het blok Kiezen en welvaart leerde je hoe je tot betere keuzes komt voor jezelf. In dit blok 
bestudeer je hoe je als groep betere keuzes kunt maken. Dat doen we weer in drie delen:
• In Balans. Samenwerken is ruilen met elkaar. Als de belangen van de groep en elke 

deelnemer in balans zijn, draagt iedereen bij en krijgt iedereen daar ook iets voor terug. 
• Uit Balans. De samenwerking mislukt als deelnemers hun eigenbelang voorrang geven ten 

koste van het groepsbelang. Belangen zijn dan uit balans. 
• Meer Balans. Wat kun je doen om samenwerking te verbeteren? Hoe zorg je dat de 

groepsleden zich gaan inspannen voor het teambelang? Moet je partners dwingen om beter 
samen te werken met wetten en regels? Of kun je ze juist meer vrijheid geven? 

inleiding
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In balans 
Goed samenwerken

Het doel van economie is meer welvaart. Dit doel bereiken we door samen te werken. Door 
samenwerken kunnen mensen veel meer dan alleen. Denk aan je familie, je vriendenclub, je 
school, je sportclub, het dorp, de stad, of het land waar je woont. 

In het eerste hoofdstuk leer je dat goede samenwerking aan twee voorwaarden moet voldoen:
• In de eerste plaats moeten de deelnemers bij het nemen van beslissingen rekening houden 

met de effecten van hun keuzes op de groep als geheel. Iedereen moet alle opbrengsten 
en kosten voor alle betrokkenen meewegen. Zo wordt het surplus, de meerwaarde, van de 
samenwerking het grootst.

• In de tweede plaats moet dat gezamenlijke surplus zo verdeeld worden dat iedereen er op 
vooruit gaat en de verdeling rechtvaardig vindt. 

In hoofdstuk 1 maak je kennis met Tess en Rayan. Hoe kunnen ze door te ruilen er allebei op 
vooruit gaan? En hoe werkt samenwerken bij de danceclub waar ze allebei op zitten?

In hoofdstuk 2 kijken we naar samenwerken als een spel: hoe beïnvloeden jouw beslissingen de 
welvaart en de keuzes van anderen die met jou samenwerken?

We kijken in dit hoofdstuk met een economische bril naar de samenwerking tussen Tess en Rayan. 
Kun je hun samenwerking beter begrijpen door die te beschrijven als een spel met regels en 
resultaten?  

Samenwerken zodat iedereen die meedoet wint, daar gaat dit eerste deel over.
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 Hoofdstuk 1   •   
 Samenwerken als ruilen met elkaar 

Samenwerken is ruilen met elkaar. Iedereen die samenwerkt, brengt iets in en iedereen krijgt 
daar ook iets voor terug. Bij goede samenwerking profiteert iedereen: de welvaart die je wint 
door wat je krijgt, is groter dan de welvaart die je verliest door wat je opgeeft. 

1.1  Wederzijds voordeel van ruilen

d Doel
Je leert dat ruilen met elkaar kan leiden tot meer welvaart voor beide partners. 

Pokemonkaarten zijn al generaties populair. Wanneer je een zakje koopt, weet je niet welke 
plaatjes je krijgt. De studenten Tess en Rayan sparen pokemonkaarten. Hoe kunnen ze zo 
snel mogelijk de plaatjes krijgen om hun verzameling zo compleet mogelijk te maken? Alle 
pokemonkaarten zijn even zeldzaam.

Ruilen wat je minder waardeert voor wat je meer waardeert
Twee mensen willen goederen ruilen als ze er allebei beter van worden. We spreken dan van 
wederzijds voordeel. Voor zo’n win-winsituatie moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
1. Beiden waarderen de goederen van de ander meer dan de eigen goederen.
2. De ruilverhouding (ruilvoet) is gunstig voor allebei.

Tess heeft veel graspokemons die Rayan nog niet heeft. En Rayan heeft juist vuurpokemons 
die Tess nog mist. Tess en Rayan kunnen van ruilen allebei beter worden. Er is dan wederzijds 
voordeel. 

Onderhandelen over de ruilverhouding 
Of ze er allebei op vooruit gaan hangt af van de afspraken die ze maken over de ruilverhouding 
tussen de twee goederen. Hoe meer eenheden de ander jou geeft voor wat je levert, hoe beter dat 
voor jou is en hoe slechter dat is voor de ander. Het maken van afspraken over de ruilverhouding 
en daarmee het verdelen van de gezamenlijke winst noemen we onderhandelen. 

Rayan stelt als onderhandelaar een ruilvoet van 1:1 voor: hij biedt een plaatje van een 
vuurpokemon aan in ruil voor een graspokemon. “Daar worden we allebei beter van,” zegt hij.

Pareto-welvaartsverbetering 
De ruilverhouding tussen partijen wordt bepaald door onderhandelingen. Maar de ruil komt 
alleen tot stand als beide partijen erop vooruitgaat. Als sommige partijen aan welvaart winnen 
zonder dat er ook maar één partij op achteruit gaat, heet dat een Pareto-welvaartsverbetering, 
naar de econoom Pareto die dit principe heeft bedacht. Bij een Pareto-welvaartsverbetering wint 
iemand, terwijl er niemand welvaart verliest.  
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Tess denkt dat er nog meer welvaartsverbetering mogelijk is, althans voor haarzelf. “Jij hebt 
wel twee keer zoveel plaatjes als ik,” zegt zij tegen Rayan, “en je hebt echt helemaal niets aan 
die vuurpokemons terwijl ik ze graag wil hebben. Ik geef jou vier graspokemons als jij mij acht 
vuurpokemons teruggeeft.” 

Ruilen van iets waar je goed in bent, tegen iets waar je slecht in bent
Er kan ook wederzijds voordeel zijn als mensen verschillen in hun vaardigheden om 
verschillende goederen te produceren. Voor deze win-winsituatie moet er aan twee voorwaarden 
worden voldaan: 
1. Partners verschillen in de hoeveelheid tijd (of andere productiefactoren) die ze moeten 

offeren om verschillende goederen te produceren.
2. De ruilverhouding is gunstig voor allebei.

De studenten Tess en Rayan eten ook af en toe bij elkaar. Dat pakken ze efficiënt aan. Tess kan 
heel goed salades en sauzen maken en Rayan is een goede groentesnijder en spaghetti-koker. Door 
samen te werken hebben ze een betere en lekkerdere maaltijd, dan als ze alleen hadden gekookt. 

Verschillen in productiviteit  
Doordat mensen verschillen in vaardigheden wordt ruilen aantrekkelijk. Als jij het goed, dat 
je relatief gemakkelijk kunt produceren, levert in ruil voor het goed dat een andere relatief 
gemakkelijk produceert, kun je samen meer goederen produceren in dezelfde tijd. Door 
samenwerken kunnen beide partijen winnen.  

Comparatieve versus absolute voordelen
De winst van samenwerken komt voort uit comparatieve in plaats van absolute voordelen. 
Deze voordelen ontstaan door verschillen in productiviteit. Als een partner beide producten 
sneller kan maken dan de andere partner, dan heeft hij absoluut voordeel bij beide producten. 
Als deze persoon in het ene product verhoudingsgewijs sneller is dan in het andere product, 
is het toch zinvol om samen te werken. De minder productieve partner is weliswaar slechter 
in beide producten, maar in één van de producten is deze relatief ‘het minst slecht’. In dit 
product heeft hij of zij een zogenoemd comparatief voordeel. Door zich te specialiseren in zijn 
of haar comparatieve voordeel, richten beide partners zich op de activiteit waarin zijn of haar 
productiviteit het hoogst is vergeleken met de ander. Het kan dus best zijn dat een timmerman 
ook heel goed kan schilderen, maar dat hij toch een minder productieve schilder inhuurt 
om dat voor hem te doen. In de tijd die hij zo uitspaart, kan hij meer timmeren. Door zich te 
specialiseren en samen te werken, schilderen en timmeren ze met z’n tweeën meer.

Tess kan beter koken omdat zij de recepten goed kent en snel is in het snijden van groenten. 
Eigenlijk kan zij ook net zo snel spaghetti maken als Rayan. Toch wint zij door samen te werken. 
Als Rayan de spaghetti kookt en de groenten snijdt, kan Tess zich richten op de salade en de saus. 
Zo maken ze de twee maaltijden sneller, dan dat ze alleen koken.  
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1.2  Doelmatigheid en rechtvaardigheid

d Doel
Je leert dat samenwerken lukt wanneer voldaan is aan twee voorwaarden.

De meerwaarde van samenwerking zie je meteen bij het ruilen tussen Tess en Rayan. Ze worden er 
allebei meteen beter van. Maar hoe zit dat met de samenwerking op de breakdanceclub? Is er dan 
ook sprake van een ruil waar iedereen beter van wordt?

Twee voorwaarden
Bij goede samenwerking dragen partners allemaal iets bij en krijgen ze er ook allemaal iets voor 
terug dat ze meer waarderen dan dat wat ze opofferen. Je ruilt dus met de groep waarmee je 
samenwerkt, ook wel een samenwerkingsverband genoemd. Bij een samenwerkingsverband kun 
je bijvoorbeeld denken aan de collega’s op je werk of je teamgenoten als je een sportwedstrijd 
speelt. Zo’n samenwerkingsverband werkt alleen goed als er voldaan wordt aan twee 
voorwaarden:
1. Doelmatigheid: de groepsleden zetten zich in voor het gezamenlijke surplus.   
2. Rechtvaardigheid: dat surplus wordt zo verdeeld dat iedereen erop vooruit gaat. 

Tess en Rayan zitten allebei op breakdance. Ze zijn niet heel goed. Ze dansen voor de gezelligheid. 
De club is leuk omdat je samen kunt dansen. Nog leuker wordt het als je met twee hele teams 
tegen elkaar kunt battelen, of zelfs met meerdere teams tegen elkaar in een competitie. Er is 
dus sprake van meerwaarde door samenwerking. Maar het is alleen leuk voor iedereen als de 
voordelen eerlijk verdeeld worden. Elk team moet een eerlijke kans krijgen en elke danser in het 
team moet ook een kans krijgen. 

Eerste voorwaarde: het totale surplus vergroten
Een maatstaf voor de kwaliteit van de samenwerking in een groep is het gezamenlijke surplus 
als de optelsom van de individuele surplussen van alle groepsleden. Als je goed samenwerkt, 
geef je niet alleen om de gevolgen van je keuze op je eigen surplus, maar ook om de gevolgen 
van je keuze voor het surplus van je groepsgenoten. De gevolgen van je keuze voor de welvaart 
van anderen noemen we de externe effecten van je keuze. Als je bij het maken van een keuze 
de gevolgen van je keuze op het surplus van anderen meeneemt door naar het gezamenlijke 
surplus te kijken van de groep als geheel, internaliseer je de externe effecten van je keuzes.   

Tess is een echte teamspeler. Tess geniet ervan om een mooie move te maken, maar ze geniet ook 
van een goede prestatie van een mededanser. Hun succes is haar succes. Het clubbelang staat 
bovenaan. Een spannende battle is het leukste. Een zwaar bevocht duel, waar twee groepen 
tevreden de vloer verlaten, is misschien wel het allerleukst. Zeker na afloop in de kantine.
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Tweede voorwaarde: het surplus eerlijk verdelen
De tweede voorwaarde voor goede samenwerking is dat alle groepsleden meeprofiteren van de 
samenwerking. Als jij je inspant voor de groep is het eerlijk als de groep jou compenseert voor 
de offers die jij brengt voor de groep. Deze eis van rechtvaardigheid sluit aan bij de wet van 
de wederkerigheid: als je iets ontvangt, geef je ook iets terug. Door iedereen een deel van het 
gezamenlijke surplus te gunnen, wordt iedereen gestimuleerd mee te doen en de samenwerking 
te doen slagen.  

Rayan danst bij een team met een fanatieke trainer. Deze trainer wil vooral winnen. De wat 
mindere dansers mogen daarom vaak niet meedoen of staan helemaal achteraan. Niemand 
begrijpt dat de trainer niet iedereen even veel mogelijkheden geeft. Natuurlijk wil iedereen 
winnen, maar iedereen wil ook dansen. Sommige dansers verliezen de motivatie en worden er 
flink chagrijnig van. Na een goed gesprek binnen de club verandert de trainer zijn keuzes. De 
glimlach is terug op de gezichten en gek genoeg worden de performance van de club ook nog eens 
beter.

Complexe samenwerking 
Bij het samenwerken binnen een familie, vereniging of bedrijf gaat het niet om een simpele, 
eenmalige ruil, maar om een complexere vorm van samenwerking over langere tijd. De partners 
dragen op allerlei manieren bij en krijgen er ook op verschillende manieren iets voor terug. Maar 
er is niet een direct aanwijsbare tegenprestatie voor elke individuele bijdrage die iemand levert 
aan de groep. Deze indirecte vorm van wederkerigheid heet gift exchange. Jij helpt je vriendin 
vandaag met haar huiswerk en zij helpt jou bij je verhuizing volgende week maar jullie spreken 
geen precieze ruilverhouding af. Jullie vertrouwen erop dat jullie allebei profiteren van jullie 
vriendschap.

Een danceclub is een complexe vorm van samenwerking. Je ‘danced’ met elkaar. Je geeft elkaar 
de ruimte en krijgt die ook weer terug. Je maakt fouten en ziet fouten bij anderen. Je krijgt 
complimenten en krijgt op je kop. Duel na duel. Dansers draaien op de club bovendien mee in de 
kantinedienst, als trainer of als beoordelaar. Er wordt geoefend. In de kantine worden tegenvallers 
opgevangen en prestaties gevierd. En als de groep kampioen wordt, viert iedereen feest. 

Vertrouwen in wederkerigheid
Omdat bij complexe samenwerking de ruil niet direct is, is het scheppen van vertrouwen 
in wederkerigheid de belangrijkste uitdaging. Zijn jouw offers het waard om je in te 
zetten voor het samenwerkingsverband? Dat hangt af van de mate van vertrouwen in het 
samenwerkingsverband. Vertrouwen is de verwachting dat het samenwerkingsverband ook 
jouw belangen meeneemt. Met andere woorden: het samenwerkingsverband wekt vertrouwen 
op als het doelmatig en rechtvaardig is.

Een danser wordt nooit in zijn eentje kampioen. Het onderhoud, de opleiding, de trainer, de ouders 
die rijden, ga zo maar door. Om resultaten te boeken is het nodig dat iedereen meedeelt in het 
clubgevoel, het plezier en de overwinning. Pas dan gaat iedereen erop vooruit. 
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 Hoofdstuk 2   •   Samenwerken als samenspel 

Samenwerken is weer te geven als een spel. Jouw keuzes beïnvloeden de keuzes en de welvaart 
van anderen. Wanneer de spelers zich inzetten voor het gezamenlijk belang en iedereen profiteert 
van het gezamenlijke resultaat, dan noem je dat een coöperatief spel. 

2.1  Ruil als coöperatief spel 

d Doel
Je leert ruilen met elkaar te beschrijven als een coöperatief spel. 

Tess en Rayan werken samen wanneer ze pokemons ruilen. Welke spelregels horen daarbij? 
Werken ze samen, of werken ze elkaar tegen? En hoe meet je de score?

Economie als spel
Economen bestuderen hoe mensen elkaars welvaart en elkaars keuzes beïnvloeden. De relaties 
tussen de keuzes en de welvaart van verschillende partijen kan worden weergegeven als een 
spel.  Met hun keuzes beïnvloeden de beslissers niet alleen hun eigen resultaat maar ook het 
resultaat van andere belanghebbenden. Een spel waarin de winst van de ene speler het verlies 
van een andere speler is, noemen we een nulsomspel. Denk bijvoorbeeld aan schaken of poker. 
Maar in de economie hoeft dat niet het geval te zijn: door samen te werken kunnen alle spelers 
winnen. 

Tess en Rayan kunnen hun plaatjes ook ruilen met geld. Wat zijn dan de resultaten? 
• Stel dat Tess’s minimaal (haar leveringsdrempel) € 1 voor een graspokemon wil hebben, terwijl 

ze de maximaal (haar betalingsbereidheid) € 5 voor een vuurpokemon wil betalen. 
• Bij Rayan is de situatie precies omgekeerd. Zijn leveringsdrempel voor een vuurpokemon is € 1 

en zijn betalingsbereidheid voor een graspokemon is € 5. 
• Stel nu dat ze een prijs afspreken van € 3 per pokemon. 
Door te ruilen delen Tess en Rayan het surplus van hun ruil: de verkoper krijgt € 3 voor een plaatje 
dat hem of haar € 1 waard is. De koper betaalt € 3 voor een plaatje dat hem of haar € 5 waard 
is. Koper en verkoper gaan er allebei € 2 op vooruit. Hun samenwerking is geen nulsomspel: het 
totale, gezamenlijke surplus van hun ruil is € 2 + € 2 = € 4.
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Een pay-off matrix opstellen 
In een simultaan spel kiezen spelers tegelijkertijd, dus zonder te weten wat de ander gekozen 
heeft. Een simultaan spel met twee spelers geef je weer in een pay-off matrix. Deze matrix geeft 
het resultaat van beide spelers bij elke combinatie van hun keuzes. De pay-off matrix stel je op 
in twee stappen:
1. Eerst beschrijf je de keuzes van de spelers. De mogelijke keuzes van de ene speler, de 

zogenoemde kolomspeler, zet je in aparte kolommen en die van de andere speler, de 
zogenoemde rijspeler, in aparte rijen. Alle mogelijke keuzecombinaties van de twee spelers 
vormen dan samen een matrix. 

2. Als tweede stap beschrijf je de resultaten (pay-offs) van elke keuzecombinatie voor de 
spelers. Elk vakje in de matrix hoort bij een bepaalde keuzecombinatie. Je schrijft daarin 
de resultaten van beide spelers bij deze keuzecombinatie, met eerst het resultaat voor de 
rijspeler en daarna het resultaat voor de kolomspeler.

   
In tabel 2.1 zie je de pay-off matrix voor Tess en Rayan voor hun keuze om al dan niet hun plaatje 
te willen ruilen. De prijs voor elke pokemon is € 3. Het gaat om een simultaan spel omdat Tess 
en Rayan gelijk oversteken. Tess is de rijspeler en Rayan is de kolomspeler. Zonder ruil is het 
resultaat voor beide spelers 0. Geen van beiden gaat erop vooruit of achteruit; het totale surplus 
in deze combinatie is nul. In de matrix schrijf je daarom (€ 0, € 0), waarbij het eerste getal bij 
Tess hoort (dikgedrukt) en het tweede getal bij Rayan. Als zowel de graspokemon van Tess als de 
vuurpokemon van Rayan geruild wordt, krijgt Rayan een resultaat van € 4 en Tess van € 4. Dit noteer 
je in de matrix als (€ 4, € 4). Het gezamenlijke surplus in deze combinatie is dus € 4 + € 4 = € 8.

Tabel 2.1 Een pay-off matrix 

Directe ruil als coöperatief spel
Rayan

Niet ruilen Wel ruilen

Tess
Niet ruilen ( € 0 ; € 0 ) ( € 2 ; € 2 )

Wel ruilen ( € 2 ; € 2 ) ( € 4 ; € 4 )

Coöperatief spel
Uit het Latijn komt een ander woord voor samenwerking: coöperatie. Bij een coöperatief spel 
krijgen alle spelers een positief (maar niet noodzakelijkerwijs gelijk) deel van het gezamenlijke 
surplus. De individuele belangen lopen daardoor parallel met het collectieve belang van de groep 
als geheel. Spelers kunnen hun eigen welvaart alleen verhogen als ze ook het surplus van het 
collectief verhogen. 

De ruil uit tabel 2.1 is een coöperatief spel. De spelers kunnen hun individuele surplus vergroten 
als ze tegelijkertijd het gezamenlijke surplus verhogen. Bij het ruilen van een pokemon verhogen 
ze zowel hun eigen surplus (met € 2), maar ook dat van de ander (met € 2). Samen winnen ze dus 
bij het ruilen van een pokemon € 2 + € 2 = € 4.
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2.2  Simultane spellen oplossen

d Doel
Met de best-response methode kun je de Nash evenwichten vinden in een simultaan spel en 
bepalen of het spel coöperatief is.

We hebben de ruil tussen Tess en Rayan beschreven als een simultaan spel met vier keuzecombinaties. 
Kun je nu ook voorspellen welke combinatie ze zullen kiezen? Kun je het spel oplossen?

Keuzes voorspellen 
Stel dat beide spelers allebei zo kiezen dat hun eigen resultaat zo groot mogelijk is. Met deze 
veronderstelling over hoe de spelers kiezen kun je in twee stappen de mogelijke uitkomsten van 
een simultaan spel bepalen. Eerst bekijk je per speler apart wat ze zullen kiezen en vervolgens 
zie je of er een keuzecombinatie is die beide spelers kiezen. 

Stap 1: wat is de best response?
Eerst bekijk je de beste keuze voor elke speler apart. Je bepaalt daarom de best response (beste 
reactie) van elke speler op iedere mogelijke keuze van de ander. De best response is de keuze die 
de beslisser het hoogste resultaat oplevert gegeven de keuze van de ander. 

Tabel 2.2 past de best-response methode toe op het spel uit tabel 2.1. De resultaten voor Tess zijn 
dikgedrukt. Voor Rayan zijn ze dungedrukt. 
• Eerst bedenk je voor Tess hoe zij het beste kan reageren op de twee keuzemogelijkheden van 

Rayan. In beide gevallen kan zij het beste wel ruilen. Als Rayan niet ruilt verdient Tess met wel 
ruilen (€ 2) meer dan met niet ruilen (€ 0). De best response geef je weer door de dikgedrukte € 2 
in de eerste kolom te onderstrepen. Als Rayan ook ruilt verdient Tess met wel ruilen (€ 4) meer 
dan met niet ruilen (€ 2). Je onderstreept daarom de dikgedrukte € 4 in de tweede kolom.

• Vervolgens bedenk je voor Rayan hoe hij het beste kan reageren op de twee keuze-
mogelijkheden van Tess. In beide gevallen kan ook hij het beste wel ruilen. Als Tess niet ruilt 
verdient Rayan met wel ruilen (€ 2) meer dan met niet ruilen (€ 0). Je onderstreept daarom de 
dungedrukte € 2 in de eerste rij. Als Tess ook ruilt verdient Rayan met wel ruilen (€ 4) meer dan 
met niet ruilen (€ 2). Je onderstreept daarom de dungedrukte € 4 in de tweede rij.

Tabel 2.2 De best response onderstrepen

Directe ruil als coöperatief spel
Rayan

Niet ruilen Wel ruilen

Tess
Niet ruilen ( € 0 ; € 0 ) ( € 2 ; € 2 )

Wel ruilen ( € 2 ; € 2 ) ( € 4 ; € 4 )

ho
of

ds
tu

k 
2  

• 
 S

am
en

w
er

ke
n 

al
s 

sa
m

en
sp

el
  



71Mens & Economie  •  Kiezen en welvaart

Stap 2: is er een Nash evenwicht?
Bij de tweede stap om een simultaan spel op te lossen kijk je of er keuzecombinaties zijn die 
voor beide spelers de best response is. Bij deze keuzecombinatie zijn dus beide getallen in de 
cel onderstreept. We noemen zo’n combinaties van keuzes een Nash evenwicht. Het is een 
evenwicht omdat geen enkele beslisser een reden heeft de keuze te veranderen zolang de ander 
dat ook niet doet.

De tweede stap om het spel in tabel 2.2 op te lossen is door te kijken welke keuzecombinatie voor 
beide spelers een best response is. De keuzecombinatie (wel ruilen, wel ruilen) geeft voor beide 
spelers een best response (zie rechtsonder in tabel 2.2): beide resultaten bij deze keuzecombinatie 
zijn onderstreept. Geen van beide spelers heeft dus reden om een andere keuze te maken. Daarom 
is deze keuzecombinatie een Nash evenwicht. 

De twee kenmerken van een coöperatief spel 
Een samenwerking is een coöperatief spel als alle partners alleen zelf kunnen winnen door samen 
te werken. Zo’n coöperatief spel heeft twee kenmerken:
1. Iedere speler heeft samenwerken als best response onafhankelijk wat andere beslissers doen. 

Een best response die niet afhangt van wat andere spelers doen, noemen we een dominante 
strategie. 

2. In het Nash evenwicht is het gezamenlijke surplus maximaal.

Het simultane spel tussen Tess en Rayan in tabel 2.2 heeft de twee kenmerken van een coöperatief 
spel. In de eerste plaats hebben beide spelers een dominante strategie: onafhankelijk van wat 
de ander doet is ruilen hun best response. In de tweede plaats is in dit Nash evenwicht het 
gezamenlijke surplus maximaal. In alle andere keuzecombinaties is het gezamenlijke surplus 
immers lager dan de € 8 uit het Nash evenwicht.  
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2.3  Sequentiële spellen

d Doel
Je kunt een sequentieel spel oplossen door de strategische effecten van keuzes van de speler 
die eerst beslist op het gedrag van anderen (die later beslissen) te doordenken. 

We hebben de ruil tussen Tess en Rayan beschreven als een simultaan spel waarbij de prijs al 
vaststaat. Maar wat gebeurt er als de spelers de prijs mogen bepalen? En als we hierbij ook nog 
eens de ene speler eerder laten kiezen dan de ander?

Simultaan onderhandelingsspel  
Bij een onderhandelingsspel staat de prijs niet vast. De spelers moeten het eens worden over de 
verdeling van het surplus.

Tess en Rayan onderhandelen over de verdeling van hun gezamenlijke surplus van € 4 van één 
ruil. Ze hebben de keus tussen óf 25 % óf 75 % van het surplus te eisen. Als ze meer opeisen dan 
het volledige surplus, gaat de samenwerking niet door en lopen ze de voordelen van de ruil 
mis. Als ze allebei 25% eisen krijgen ze allebei de helft. Tabel 2.3 laat de pay-off matrix zien. Er is 
geen dominante strategie voor Tess. Ze kan het beste een hoog aandeel eisen als Rayan een laag 
aandeel eist. Maar als Rayan kiest voor een hoog aandeel, kan Tess het beste tevreden zijn met 
een laag aandeel. Anders gaat de ruil niet door. Er zijn nu twee Nash evenwichten. Het evenwicht 
linksonder is beter voor Tess en het evenwicht rechtsboven voor Rayan.   

Tabel 2.3 Simultaan onderhandelingsspel

Rayan

25% 75%

Tess
25% ( € 2 ; € 2 ) ( € 1 ; € 3 )

75% ( € 3 ; € 1 ) ( € 0 ; € 0 )

Sequentieel onderhandelingsspel 
Als spelers hun keuze na elkaar maken en de ene speler weet welke keuze de andere speler heeft 
gemaakt, spreken we van een sequentieel spel. De volgorde waarin spelers kiezen is belangrijk 
als er geen dominante strategie is en de best response van de ene speler dus afhangt van wat de 
andere speler doet. De keuze van de eerste speler heeft dan een strategisch effect op de tweede 
speler. Als de eerste speler belang heeft bij wat de tweede speler kiest, zal de eerste speler er 
verstandig aan doen om rekening houden met dit strategische effect.  

Beslisboom
De keuzes en resultaten van een sequentieel spel geef je weer in een beslisboom, zoals figuur 2.1 
hieronder.
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Stel nu dat Rayan als eerste kiest en dat Tess daarop reageert. Figuur 2.1 geeft de beslisboom voor 
dit sequentiële spel. De resultaten voor de beide spelers staan nu rechts in de figuur bij de vier 
mogelijke keuzecombinaties. Het zijn dezelfde combinaties als in tabel 2.3, alleen is de volgorde 
van de resultaten nu omgekeerd. Het eerste getal staat voor het resultaat van de eerste speler (dit 
keer Rayan) en het tweede getal voor het resultaat van de tweede speler (dit keer Tess). 
 
Figuur 2.1 Sequentieel onderhandelingsspel 

Achterwaarts oplossen 
Een sequentieel spel los je achterwaarts op door eerst de tweede speler te bekijken: 
1. Je bepaalt eerst de keuzes van de tweede speler met de best-response methode.
2. Vervolgens bepaal je de keuze van eerste speler. De eerste speler neemt de keuze van de 

anderen niet langer als gegeven, maar bepaalt mede de keuze van de andere spelers. Daarom 
gebruik je de best-response methode niet meer voor de eerste speler. Voor elke keuze van de 
eerste speler hoef je alleen maar te kijken naar hoe de volgers reageren op de keuze van de 
eerste speler. De eerste speler kiest dan voor de optie die hem de hoogste pay off oplevert.  

Om het sequentiële onderhandelingsspel van Rayan en Tess op te lossen gebruik je de beslisboom 
uit figuur 2.1. 
1. Eerst pas je de best-response methode toe op Tess. Als Rayan zou kiezen voor een 

maximale onderhandelingsinzet van 75%, dan kiest Tess voor het minimaliseren van haar 
onderhandelingsinzet (een resultaat van 1 is meer dan 0). En als Rayan zou kiezen voor de 
minimale inzet van 25%, dan kan Tess maximaal inzetten (een resultaat van 3 is beter dan 2). 
Je onderstreept de best responses van Tess (de 1 en de 3 van de rechtergetallen).

2. Rayan kan nu het strategische effect van zijn keuze op Tess meenemen. Zet hij maximaal 
in, dan kiest Tess voor minimaal en wordt de verdeling (3,1). Zet hij minimaal in, dan gaat 
Tess voor maximaal en wordt de verdeling (1,3). Rayan kan dus het beste maximaal inzetten 
(een resultaat voor hem van 3 is beter dan 1). Je hoeft van de linkergetallen dus alleen de 3 te 
onderstrepen voor Rayan. 

De oplossing van het spel is nu bekend. Rayan zet maximaal in en Tess antwoordt met een 
minimale inzet. Door als eerste te kiezen, heeft Rayan een voordeel. Rayan kan er daardoor 
voor zorgen dat het Nash evenwicht uit tabel 2.3 tot stand komt waar hij de voorkeur aan geeft, 
namelijk het evenwicht rechtsboven in tabel 2.3. 

Rayan

75%

25%

75%

75%

25%

25%

0 ; 0

1 ; 3

3 ; 1

2 ; 2

Tess

Tess
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2.4  Het ultimatumspel 

d Doel
Je kan uitleggen waarom de combinatie van strategische overwegingen en 
rechtvaardigheidsgevoelens onderhandelaars er toe brengen elkaar een redelijk deel van het 
surplus te gunnen. 

d Experiment
Ultimatumspel

Bij het sequentiële onderhandelingsspel tussen Rayan en Tess zag je dat Tess akkoord ging met 
een veel kleiner deel van het surplus dan Rayan. Maar stel je eens voor dat Rayan niet 75%, maar 
99% zou opeisen en dus maar 1% overlaat voor Tess. Zou zij dan nog steeds akkoord gaan?

Het ultimatumspel
Economen hebben een sequentieel onderhandelingsspel bedacht om te onderzoeken hoe mensen 
zich gedragen bij het verdelen van een gezamenlijk surplus: het ultimatumspel. Er zijn twee spelers 
en een geldbedrag. De speler die het eerst kiest, de verdeler, mag een verdeling van dat geldbedrag 
voorstellen. De speler die daarna kiest, de volger, mag op dat voorstel reageren. Als deze speler dit 
voorstel aanneemt, wordt het geld verdeeld zoals voorgesteld. Als de tweede speler het voorstel 
verwerpt, krijgen ze allebei niets. De verdeler stelt de volger dus een ultimatum: take it or leave it. 

Scheve onderhandelingsmacht
De volger bevindt zich in een zwakke positie omdat de verdeler een take-it-or-leave-it bod kan 
doen. Als beide spelers alleen geven om het geldbedrag dat zij krijgen, dan trekt een rationele 
verdeler bijna het hele surplus naar zich toe. Een rationele volger accepteert immers elke 
verbetering, hoe klein ook. Iets is immers beter dan niets. Een rationele verdeler die alleen om 
zijn eigen gewin geeft, scheept een rationele volger die alleen om geld geeft af met een fooi.  

In het sequentiële onderhandelingsspel van de vorige paragraaf zag je dat als Rayan 75% van het 
surplus zou opeisen, een rationele Tess akkoord zou gaan met de 25% die er dan voor haar over 
zou zijn. Eén euro is beter dan geen euro zou Tess dan denken. 

Veel mensen willen een rechtvaardige verdeling 
Uit onderzoek dat over de hele wereld is herhaald, blijkt echter dat veel volgers een aandeel 
van minder dan 30% afwijzen. Blijkbaar geven mensen niet alleen om geld maar ook om een 
rechtvaardige verdeling. Voor meer balans in de verdeling zijn mensen bereid af te zien van eigen 
materieel voordeel.

Rayan en Tess spelen het ultimatumspel. Rayan gaat als eerste. Wat zal hij voorstellen als hij de 
volgende twee keuzes heeft?
1. Hij kan een eerlijke verdeling voorstellen: 50/50. Twee euro voor hem en twee euro voor Tess. 
2. Hij kan ook net als eerst maximaal inzetten en 75% claimen voor zichzelf en 25% overlaten 

voor Tess. Rayan krijgt dan dus veel meer dan Tess.  
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Het ultimatumspel oplossen met rechtvaardigheidsgevoelens
Je kunt bij het opstellen van de beslisboom ook rekening houden met de rechtvaardigheids-
gevoelens van de tweede speler. De winst van de verdeler ervaart de volger als een verlies als de 
verdeler hem of haar slecht behandeld heeft. De ongelijke verdeling – het gebrek aan balans in 
de verdeling – geeft de onderbedeelde partij een negatief gevoel. De welvaart van mensen gaat 
verder dan alleen het geld dat ze ontvangen.  

Tess vindt een verdeling van € 3 voor Rayan en € 1 voor haarzelf niet eerlijk. De € 3 die Rayan krijgt 
ervaart Tess als een verlies. Het vervelende gevoel dat iemand die haar slecht behandelt wint, kost 
haar welvaart. Vandaar dat haar totale resultaat niet voelt als € 1 winst, maar gelijk is aan  
€ 1 – € 3 = – € 2 als zij Rayan laat wegkomen met het onrechtvaardige resultaat (zie het verschil 
in het resultaat voor Tess in figuur 2.3 vergeleken met figuur 2.2). Zij kiest dus liever voor 
het afbreken van de samenwerking dan de onrechtvaardige verdeling die Rayan voorstelt te 
accepteren. Daarom onderstreep je de tweede 0 in het vakje rechtsonder.  
 
Figuur 2.2 Ultimatumspel zonder 
rechtvaardigheidsgevoelens   

Rechtvaardigheidsgevoelens dwingen een gelijke verdeling af
Zelfs als de verdeler alleen aan zijn of haar eigenbelang denkt, dan nog zal deze de andere 
speler een aanzienlijk deel van het surplus gunnen. De reden is dat de verdeler weet dat de 
volger alleen akkoord gaat als deze volger een rechtvaardig deel van het surplus krijgt. Als je als 
verdeler strategisch denkt, dan houd je rekening met de effecten van je keuze op de gevoelens en 
daarmee het gedrag van de ander. 

Rayan weet dat Tess een ongelijk voorstel zal afwijzen. Hij kent haar maar te goed. Een gelijke 
verdeling is haar meer waard dan geld. Rayan houdt rekening met het strategische effect van zijn 
bod op Tess’ gedrag. Een ongelijk aanbod levert hem € 0 op en een gelijk verdelingsaanbod € 2. 
Daarom kiest hij voor een gelijke verdeling. Vandaar het steepje onder de eerste € 2 rechtsboven in 
figuur 2.3. 

Figuur 2.3 Ultimatumspel met 
rechtvaardigheidsgevoelens

Rayan Rayan

Bod € 3 Bod € 3

Bod € 2 Bod € 2

Ja Ja

Ja Ja

Nee Nee

Nee Nee

€ 2 ; € 2 € 2 ; € 2

€ 3 ; € 1 € 3 ; – € 2

€ 0 ; € 0 € 0 ; € 0

€ 0 ; € 0 € 0 ; € 0

Tess Tess

Tess Tess
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 In balans  •  Goed samenwerken

Samenwerken is geen nulsomspel. Samenwerking schept een positief gezamenlijk surplus en 
biedt ruimte voor de Pareto-welvaartsverbetering. Wederzijds voordeel is mogelijk omdat 
samenwerkingspartners door te ruilen profiteren van elkaars verschillen in wat ze waarderen en 
in wat ze kunnen produceren. In het laatste geval gaat het om comparatieve voordelen.

Samenwerken is weer te geven als een coöperatief spel: alle spelers delen in het gezamenlijke 
surplus. De spelers hebben daardoor een prikkel zich in te spannen voor het collectieve belang. 
Beslissers internaliseren de externe effecten van hun keuzes. Samenwerken is voor alle spelers 
de dominante strategie: het is de best response onafhankelijk van wat anderen doen. In het 
enige Nash evenwicht is het gezamenlijke surplus maximaal. 

Naast directe ruil waarbij mensen gelijk oversteken, bestaan er ook complexere vormen 
van samenwerking. Tegenover elk offer voor de groep staat niet direct een beloning voor 
het individu. Toch is samenwerking uiteindelijk gebaseerd op ruilen met elkaar: de partners 
vertrouwen namelijk op de wederkerigheid tussen betalen en genieten. Ze verwachten dat de 
groep hen zal compenseren voor hun bijdrage aan het geheel. 

Samenwerken vereist succesvol onderhandelen over het verdelen van het gezamenlijke surplus. 
Het ultimatumspel is geen simultaan spel maar een een sequentieel spel dat weergegeven 
kan worden door een beslisboom. Het maakt duidelijk dat mensen niet alleen hechten aan hun 
materiële welvaart maar ook aan een verdeling die in balans is: rechtvaardigheid reikt verder 
dan alleen de balans tussen betalen en genieten. In het ultimatumspel doet de verdeler de volger 
een take-it-or-leave-it voorstel over de verdeling van het surplus.  Ondanks dat de volger zich in 
een zwakke positie bevindt, gunt de verdeler de volger meestal toch een aanzienlijk deel van het 
surplus. Het strategische effect op het gedrag van de volger draagt bij aan deze keuze van de 
verdeler. De verdeler wil voorkomen dat hun rechtvaardigheidsgevoelens volgers ertoe brengen 
het voorstel af te wijzen.  

 

samenvatting
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 In balans  •  Goed samenwerken

Beslisboom: een weergave van een sequentieel spel. Hierbij hangen de mogelijke keuzes van de 
spelers die later kiezen af van de eerder gemaakte keuzes van de spelers die eerder kiezen. 

Best response: beslissers reageren op de keuzes van anderen door hun welvaart te maximeren 
en daarbij de keuzes van anderen als gegeven aan te nemen. 

Comparatief voordeel: productie van een goed waarin iemand productiever is dan anderen, niet 
in absolute zin maar gemeten ten opzichte van de relatieve productiviteit van deze persoon in 
andere activiteiten. 

Coöperatief spel: spel waarbij de spelers het gezamenlijke surplus delen. 

Dominante strategie: de optimale keuze van een beslisser hangt niet af van wat andere 
beslissers doen.  

Externe effecten: de gevolgen van een keuze van een beslisser voor de welvaart van een andere 
belanghebbende. 

Nash evenwicht: een keuzecombinatie waarbij de keuzes van alle beslissers een best response 
zijn op elkaar. Het is een evenwicht omdat geen enkele beslisser reden heeft de keuze te 
veranderen zolang anderen dat ook niet doen.  

Nulsomspel: spel waarbij de winst van de een het verlies van de ander is.

Onderhandelen: afspraken maken over de verdeling van het gezamenlijke surplus van 
samenwerken, bijvoorbeeld door het vaststellen van de ruilverhoudingen (ruilvoeten) waartegen 
de partners met elkaar ruilen.   

Pareto-welvaartsverbetering: situatie waarbij sommige partijen welvaart winnen zonder dat er 
ook maar één andere partij op achteruitgaat. 

Rechtvaardigheid: de waarde van wederkerigheid tussen geven en ontvangen. Als iemand 
profiteert van de inspanningen van anderen, dient deze persoon de anderen voor hun 
inspanningen te compenseren. Rechtvaardigheid betreft ook een eerlijke verdeling van het 
gezamenlijke surplus.  

Sequentieel spel: een spel waarin spelers na elkaar kiezen en de speler(s) die later kiezen weten 
wat de andere spelers gekozen hebben en dus kunnen reageren op de keuzes van anderen.  

Simultaan spel: spel waarbij de spelers kiezen zonder dat ze weten wat de andere spelers kiezen.

Strategisch effect: het effect van een keuze van een beslisser op de keuze van een andere 
beslisser.

begrippenlijst



78

Ultimatumspel: een sequentieel onderhandelingsspel waarbij de verdeler een samenwerkings-
partner een eenmalig voorstel mag doen over het verdelen van het gezamenlijke surplus. Als de 
partner dit ultimatum afwijst, gaat dat surplus verloren. 

Vertrouwen: de verwachting dat anderen rekening zullen houden met jouw belangen. 

Wederzijds voordeel: een win-win situatie waarbij beide partijen een voordeel genieten. 
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Uit balans 
Samenwerken gaat 
niet vanzelf

In het eerste deel heb je geleerd dat samenwerken een vorm van ruilen met elkaar is. Mensen 
werken vrijwillig samen als dit een surplus oplevert en als dat surplus zo verdeeld wordt 
dat iedereen er beter van wordt en de verdeling als eerlijk ervaart. Maar niet elk spel is een 
coöperatief spel.

In dit tweede blok kijken we wat er gebeurt als de samenwerking uit balans is en sommige 
belangen ondergesneeuwd raken. Samenwerken gaat niet vanzelf. Maak kennis met roven, 
verraden en meeliften. 

In hoofdstuk 3 leer je wat er gebeurt als belangen botsen en mensen hun individueel resultaat 
proberen te vergroten ten koste van het gezamenlijke resultaat. 

In de klas van Sophie en Harry wordt samengewerkt. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Maak 
kennis met roven, verraden en meeliften in deze klas. 

In hoofdstuk 4 kijken we naar intrinsieke wederkerigheid als eigenschap van mensen. We 
reageren meestal positief op mensen die ons helpen en negatief op mensen die ons schaden. 
Deze rechtvaardigheidsgevoelens kunnen ervoor zorgen dat mensen het belang van de 
groep voorrang geven boven het eigenbelang. Maar intrinsieke wederkerigheid kan ook tot 
wantrouwen leiden, waardoor mensen het eigenbelang voorrang geven ten opzichte van het 
groepsbelang zodat de potentiële waarde van samenwerken niet tot stand komt.    

Sophie, Harry en hun klasgenoten houden van rechtvaardigheid. Wat zijn de  gevolgen daarvan 
voor de samenwerking in hun klas?

Wat er allemaal mis kan gaan bij samenwerking, daar gaat dit tweede deel over.
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 Hoofdstuk 3   •   Roof en diefstal 

Het zijn grote woorden, roof en diefstal. Maar als mensen samenwerken gaat het om een goede 
balans tussen wat je bijdraagt en wat je terugkrijgt. Door niet bij te dragen, kun je anderen 
‘beroven’ en mislukt de samenwerking. 

3.1  Het gevangenendilemma 

d Doel
Je leert dat de samenwerking in het gevangenendilemma mislukt omdat het individuele 
belang botst met het gezamenlijke belang en spelers hun eigenbelang voorrang geven boven 
het gezamenlijke belang. 

Op school werk je vaak samen aan opdrachten of werkstukken. Je wilt best je bijdrage leveren 
voor een goed cijfer, maar wat als je niet weet of je teamgenoten hun best doen? 

Het gevangenendilemma 
Soms lukt het niet om samen te werken, ondanks dat iedereen er baat bij heeft. Dit is het geval 
wanneer je eigenbelang botst met het groepsbelang en iedereen het eigenbelang voorrang 
geeft boven het groepsbelang. Economen bedachten het gevangenendilemma om uit te leggen 
waarom samenwerking soms mislukt. 

In het gevangenendilemma worden twee personen, laten we ze Bonny en Clyde noemen, 
verdacht van een moord tijdens een overval. Zij zijn samen als laatsten gezien bij het slachtoffer. 
Ze moeten de moord gepleegd hebben, maar de politie kan dat niet bewijzen. De politie zet beide 
verdachten elk in een aparte verhoorruimte en probeert een bekentenis af te dwingen door elk 
van de twee een individueel belang te geven bij het verraden van de ander:
• Als ze allebei zwijgen krijgen ze 2 jaar celstraf voor de overval. Als de ene gevangene bekend, 

en de andere verraadt, krijgt de verrader maar één jaar celstraf omdat hij heeft meegewerkt 
met de politie. De ander krijgt dan zeven jaar celstraf voor moord. 

• Als beiden praten en elkaar verraden worden ze allebei veroordeeld tot 6 jaar celstraf voor 
moord. 

Het Nash evenwicht bepalen 
Tabel 3.1 geeft de pay offs voor beide gevangenen als het aantal jaar dat ze de komende zeven 
jaar in vrijheid kunnen doorbrengen.

Tabel 3.1 Pay-off matrix van een  gevangenendilemma   

Clyde

Zwijgt Bekent

Bonny
Zwijgt ( 5 ; 5 ) ( 0 ; 6 )

Bekent ( 6 ; 0 ) ( 1 ; 1 )
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Met de best-response methode zie je dat Bonny in beide kolommen de meeste jaren vrijheid wint 
door te bekennen. Voor beide spelers is het dus beter om de ander te verraden als ze het gedrag 
van de ander als gegeven aannemen en ze hun eigenbelang vooropzetten: hun dominante 
strategie is niet-samenwerken. Als ze allebei zouden samenwerken door te zwijgen, zouden ze 
beiden beter af zijn. Ze zouden dan immers allebei 5 in plaats van 1 jaar minder in de cel zitten. 

De kenmerken van een gevangenendilemma
Het gevangenendilemma is een spel waarin mensen niet samenwerken maar elkaar beroven. 
Door te kiezen voor verraad win je zelf 1 jaar vrijheid ten koste van 5 jaar minder vrijheid voor 
de ander. Je berooft de ander dus van vrijheid. Er is sprake van wederzijdse beroving: elke speler 
is zowel dader als slachtoffer van roof. De samenwerking mislukt om twee redenen. In de eerste 
plaats botst het individuele belang met het gezamenlijke belang: door de ander te verraden, 
kun je je individuele resultaat verbeteren ten koste van het collectieve resultaat. In de tweede 
plaats verkiezen beide spelers het individuele belang boven het groepsbelang. De spelers slagen 
er niet in samen te werken: ze zwijgen niet in ruil voor het zwijgen van de ander. Wanneer ze 
hun belangen wel zouden uitruilen door allebei te zwijgen, dan zouden ze beiden 4 jaar vrijheid 
winnen. Ze geven dan weliswaar 1 jaar extra vrijheid op door te zwijgen in het belang van de 
ander. Maar ze krijgen in ruil voor dat offer 5 jaar vrijheid terug van die ander. Deze zwijgt 
namelijk ook en verraadt dus niet.  

Elke situatie waarbij het eigenbelang botst met het groepsbelang en mensen hun eigenbelang 
verkiezen boven het groepsbelang, noemen we een gevangenendilemma. De twee kenmerken 
van het gevangenendilemma zijn: 
• Beide spelers hebben een dominante strategie. 
• Beide spelers hebben een hogere opbrengst wanneer ze beiden tegelijkertijd afwijken van 

hun dominante strategie. 

Op school werken Harry en Sophie werken aan een teamopdracht. Stel dat tabel 3.2 de 
opbrengsten van hun keuzes weergeeft. Gaan ze zich dan volledig of half inzetten? Als ze allebei 
alleen vanuit hun eigenbelang redeneren, dan is hun dominante strategie om zich maar half in 
te zetten en missen ze de meerwaarde van samenwerken. Ze slagen er niet in hun belangen uit te 
ruilen.

Tabel 3.2 Pay-off matrix teamopdracht  

Harry

Volle inzet Halve inzet

Sophie
Volle inzet ( 1 ; 1 ) ( – 1 ; 2 )

Halve inzet ( 2 ; – 1 ) ( 0 ; 0 )
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3.2  Collectieve goederen

d Doel
Je leert dat vrijwillig samenwerken bij collectieve goederen moeilijk is omdat het individuele 
belang botst met het collectieve belang. 

Bij het gevangenendilemma keken we naar een samenwerking tussen twee personen waarbij het 
eigenbelang en het gezamenlijk belang botsen. Maar hoe zit dat bij grotere groepen waarin meer 
mensen samenwerken, zoals het huishouden thuis, groepswerk op school, een bedrijf of hoe de 
hele samenleving omgaat met het milieu?

Collectief goed 
Een collectief goed is een goed waar de hele groep profijt van heeft. Een collectief goed heeft 
twee bijzondere eigenschappen: het is niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend. Als een goed 
niet-rivaal is, dan gaat het profijt van de ene persoon niet ten koste van het profijt van andere 
personen. Een collectief goed is ook niet-uitsluitbaar: je kunt of wilt niemand in het collectief 
uitsluiten van het profijt van een collectief goed. Voorbeelden van collectieve goederen zijn het 
klimaat, rechtspraak en de aanleg van dijken.  

De school van Harry en Sophie is best wel een bende. Er wordt alleen op woensdag en vrijdag 
schoongemaakt. De docenten klagen erover en zelfs van de leerlingen hoor je dat ze het echt niet 
prettig vinden. De directeur heeft daarop heel veel mensen deze vraag gesteld: wat is het je waard 
om in een schone school les te krijgen? Vrijwel iedereen gaf aan dat dit best 10 minuten per dag 
corvee mocht kosten. Maar onderzoek liet zien dat als iedereen zijn eigen rommel in de klas, in 
de kantine, of in het toilet meteen opruimt, het corvee in minder dan drie minuten per persoon 
per dag kan. Een schone school is voor leerlingen een collectief goed: iedereen geniet ervan. Het 
is een voordelige ruil als iedereen meedoet: voor 3 minuten werk per persoon krijgt iedereen er de 
tegenwaarde van 10 minuten voor terug. Het individuele surplus is dus 7 minuten. En als je dat 
uitrekent voor 700 leerlingen en docenten kom je op een welvaartswinst van 4900 minuten!

Meeliften in plaats van meewerken
Deze paragraaf gaat in op de gevolgen van de niet-uitsluitbaarheid van een collectief goed.
Omdat je niemand kunt uitsluiten van het genot van een collectief goed kan het zijn dat je 
mensen hebt die wel profiteren maar geen bijdrage leveren.  Zo iemand noemen economen een 
meelifter. Een meelifter profiteert zonder voor dat profijt te betalen: betalen en genieten zijn uit 
balans. 

Een paar weken gaat het beter op school. Harry en Sophie genieten erg van de schone kantine. 
Maar ze vergeten de tijd en de bel gaat. Terwijl anderen hun tafel wel schoon achterlaten, verlaten 
zij hun tafeltje in de kantine zonder die af te ruimen. “Eén tafeltje maakt toch niet zoveel uit,” zegt 
Sophie. Daarmee zijn ze meelifters geworden. Ze profiteren van het werk van anderen zonder zelf 
bij te dragen.
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Niet bijdragen als dominante strategie 
Door te kiezen om niet bij te dragen, krijgt een meelifter de kans om het eigen surplus ten 
vergroten ten koste van het surplus van het geheel. Net als in het gevangenen dilemma botst het 
individuele belang met het groepsbelang. Als je vanuit je eigenbelang denkt, is niet bijdragen aan 
een maximaal gezamenlijk resultaat de dominante strategie. 

Als elke leerling elke dag 3 minuten corvee doet, wint iedereen de welvaartswaarde van 7 minuten 
werk. Maar de meelifters Harry en Sophie gaan er door weg te lopen zonder op te ruimen, ineens 
10 minuten op vooruit. Ze profiteren wel van het werk van de anderen, maar doen zelf geen 3 
minuten corvee.

Ruil mislukt  
Als iedereen alleen naar het eigenbelang kijkt, zal iedereen het collectief beroven door mee 
te liften. Iedereen is daardoor zowel dader als slachtoffer van roof. Je draagt niet bij maar 
profiteert ook niet van het werk van anderen. Door je eigenbelang opzij te zetten en de groep 
niet te beroven in ruil voor de belofte van anderen om de groep (en daarmee jou) niet te beroven, 
zou iedereen beter af zijn. Maar omdat net als in het gevangenendilemma deze ruil niet kan 
worden georganiseerd, mislukt samenwerken. De spelers houden elkaar gevangen in een niet-
coöperatief Nash evenwicht. Ze slagen er niet in hun belangen uit te ruilen.

Na een maand is het weer een bende op school. Niemand ziet het nut er meer van in om meteen 
zijn eigen rommel op te ruimen. Als de rest de boel schoonhoudt, geniet je daar ook van als je zelf 
niks doet. En als de rest ook niks doet, dan heb je niks aan je inspanningen.      
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3.3  Het berovingsprobleem 

d Doel
Je leert dat in het berovingsprobleem samenwerking niet tot stand komt omdat een van de 
partijen bang is beroofd te worden. 

d Experiment 
Vertrouwensspel

Niet gelijk oversteken: de verzonken kosten van de eerste speler
In het eerste hoofdstuk keken we naar samenwerking als een vorm van ruilen. Twee mensen 
ruilen waardoor ze er allebei op vooruit gaan. Stel je nu eens voor dat mensen niet gelijk kunnen 
oversteken. Je moet eerst iets bijdragen en krijgt daar pas later iets voor terug van een ander. Je 
spreekt dan van het vertrouwensspel. Degene die als eerste iets doet maakt verzonken kosten. 
Dat zijn kosten die je alleen terugverdient als de samenwerking lukt. Denk bijvoorbeeld aan het 
opgeven van tijd en aandacht om iemand te leren kennen. Je krijgt daar alleen iets voor terug als 
de relatie blijft bestaan. 

Harry en Sophie kunnen de vuile school niet loslaten. Ze besluiten het klein aan te pakken en 
worden samen verantwoordelijk voor een deel van de kantine. Sophie maakt eerst de tafels 
schoon en daarna veegt Harry de vloer. Sophie spant zich dus als eerste in. Zij geeft iets aan Harry. 
Zij maakt verzonken kosten. 

Beslisboom van vertrouwensspel
Bij een sequentieel spel kiezen beide spelers niet meer tegelijkertijd, maar kiezen spelers 
na elkaar en weten de spelers die later kiezen wat de anderen gekozen hebben. In het 
vertrouwensspel neemt de eerste speler een onomkeerbare beslissing om wel of niet een goed 
te leveren aan de ander. De andere speler reageert vervolgens op deze keuze door al of niet een 
tegenprestatie te leveren. Een sequentieel spel kun je weergegeven met een beslisboom. Figuur 
3.1 geeft het vertrouwensspel weer als een beslisboom. 

Harry en Sophie waarderen een schoon kantinedeel op € 4 en de kosten van het schoonmaken op 
€ 3. Als ze allebei hun deel doen, krijgen ze allebei het waardeverschil tussen hun opbrengst en 
hun kosten (€ 4 – € 3 = € 1). Als ze niet ruilen verdienen ze niets (€ 0). Maar als de een wel levert en 
de ander niet, dan zit de een met de kosten (€ –3) en hebben ze allebei de helft van de opbrengsten 
(€ 2). De meelifter heeft dan een opbrengst van  € 2 en degene die zich inspant moet het doen met  
€ 2 -€ 3 =-€ 1 .

Oplossen 
Het sequentieel spel in figuur 3.1 los je achterwaarts op: 
1. Je kijkt eerst naar de tweede speler. Je ziet dat deze een dominante strategie heeft. Of de eerste 

speler nu wel of niet levert, de tweede speler gaat er het meest op vooruit door zelf niet te leveren, 
want € 2 > € 1 en € 0 > € – 1. 
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Figuur 3.1 Vertrouwensspel 
  

2. Daarna kijk je naar de opbrengsten van de eerste speler met de wetenschap dat de tweede 
speler er geen belang bij heeft om te leveren. Ook de eerste speler heeft er dan geen belang 
bij om te leveren. Als de eerste speler wel levert, is het surplus van leveren – 1. Door niet 
te leveren beperkt de eerste speler het verlies tot 0. Als de beide spelers hun eigenbelang 
vooropzetten, komt de ruil dus niet tot stand. Daardoor verliezen ze allebei hun deel van het 
samenwerkingssurplus. 

Als Harry en Sophie alleen denken vanuit eigenbelang gaan ze elkaar niet helpen met de kantine. Wat 
Sophie eerder voor Harry heeft gedaan zijn verzonken kosten. Daarna heeft Harry er geen belang meer 
bij om voor Sophie de vloer te vegen. Omdat Sophie dat weet zal ze de tafels niet gaan schoonmaken.  

Angst voor beroving verhindert de samenwerking
Als mensen niet gelijk oversteken is samenwerken moeilijk. De partij die als eerste moet 
oversteken is kwetsbaar. De eerste partij kan er niet van op aan dat als zij haar goed levert, de 
andere partij dit later ook zal doen. Sterker nog, als de tweede partij alleen het eigenbelang 
meeweegt, zal deze partij de eerste partij beroven door niets terug te leveren. Doordat mensen niet 
gelijk oversteken, botsen hun belangen. Als mensen dan alleen gericht zijn op hun eigenbelang, 
komt samenwerking niet tot stand. Dit probleem staat bekend als het berovingsprobleem. De 
angst voor beroving zorgt ervoor dat de eerste partij niet levert. Samenwerking mislukt alhoewel 
beide spelers zouden kunnen profiteren van ruil als ze vertrouwen in wederkerigheid zouden 
kunnen organiseren.  Vandaar dat dit spel ook wel het ‘vertrouwensspel’ heet. 

Als Harry en Sophie elkaar niet vertrouwen, gaan ze niet samenwerken. Degene die als eerste de 
ander helpt vreest dat daar in de toekomst niets voor terugkomt. Door de angst voor beroving 
lopen ze allebei het voordeel van samenwerken mis. De kantine blijft smerig.

Ook gebrek aan informatie veroorzaakt angst voor beroving  
Het berovingsprobleem speelt als je de kwaliteit van het goed dat je ontvangt niet direct goed 
kunt beoordelen. Je weet niet zeker of wat je ontvangt wel het goed is dat je wil hebben. Waarom 
zou je daar dan direct iets voor teruggeven? Als één van de partijen minder informatie heeft 
dan de andere partij over de kwaliteit van het geleverde goed, spreken we van asymmetrische 
informatie. Door je informatieachterstand bevind je je in een kwetsbare positie. Je bent bang 
dat je later tot de ontdekking komt dat de ander jou heeft bedrogen door slechte kwaliteit te 
leveren. Daarom durf je de ruil niet aan en faalt de samenwerking.

Sophie

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

€ 1 ; € 1

€ 2 ; € – 1

€ – 1 ; € 2

€ 0 ; € 0

Harry

Harry
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 Hoofdstuk 4   •   Intrinsieke wederkerigheid 

Mensen zijn sociale wezens. We waarderen niet alleen de geruilde goederen maar ook de 
samenwerking. We waarderen wederkerigheid als doel op zich. Het goede nieuws is dat 
we hierdoor samenwerken als we elkaar vertrouwen. Het slechte nieuws is dat fouten en 
misverstanden de samenwerking kunnen doen mislukken. 

4.1  De psychologie van wederkerigheid  

d Doel
Je kunt uitleggen wat intrinsieke wederkerigheid is en hoe dit rechtvaardigheidsgevoel de 
opbrengsten van een spel beïnvloedt. 

Intrinsieke wederkerigheid 
Vaak kijk je niet alleen naar je materiële eigenbelang maar vind je ook immateriële waarden 
belangrijk zoals rechtvaardigheid en respect. Als iemand goed is voor jou, wil jij ook graag 
goed voor die ander zijn. Maar als iemand geen rekening houdt met jouw belang, wil je graag 
de balans herstellen door de ander te straffen. Deze behoefte rechtvaardigheid noemen we 
intrinsieke wederkerigheid. Dat gaat twee kanten op:
• Positieve wederkerigheid. Als iemand jou helpt doe je graag iets terug. Een voordeel voor 

deze helper ervaar je als winst.
• Negatieve wederkerigheid. Als iemand alleen aan zichzelf denkt en jou, of de groep waar je 

bij hoort, laat stikken, dan ben je daar niet blij mee. Zijn voordeel ervaar je als een verlies.

Harry is naar een andere klas gegaan, waar iedereen goed meewerkt aan het schoonhouden 
van de school. In de klas van Sophie was het precies andersom. Een paar meelifters deden bijna 
niks. Harry ervoer de winst van die  meelifters als zijn verlies, net zoals Tess in het ultimatumspel 
van figuur 2.3 uit paragraaf 2.4 de winst van Rayan als haar verlies zag wanneer Rayan haar 
onrechtvaardig behandelde.   

Het gevangenendilemma bij intrinsieke wederkerigheid 
Hoe verandert het gevangenendilemma als mensen niet alleen hechten aan hun eigenbelang 
maar ook aan intrinsieke wederkerigheid? 
• Bij positieve intrinsieke wederkerigheid is je welvaartswinst groter als jij degene die jou helpt 

kunt belonen. Je telt de opbrengst van de ander bij je eigen opbrengst op.
• Bij negatieve wederkerigheid is je welvaartswinst groter als jij iemand kan straffen die jou 

dwars zit. Je trekt zijn of haar opbrengst af van de jouwe.

Tabel 4.1 Pay-off matrix zonder rechtvaardigheidsgevoelens 

Clyde

Zwijgt Bekent

Bonny
Zwijgt ( 5 ; 5 ) ( 0 ; 6 )

Bekent ( 6 ; 0 ) ( 1 ; 1 )
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In tabel 4.1 zie je de pay-off matrix van het gevangenendilemma uit paragraaf 3.1. 
In tabel 4.2 zie je wat er gebeurt als ze hun gevoel van rechtvaardigheid meetellen.
• Als Bonny en Clyde elkaar allebei helpen door te zwijgen en elkaar niet beschuldigen, ervaren 

ze allebei positieve wederkerigheid. Ze tellen dus de opbrengst van de ander op bij de eigen 
opbrengst (5 + 5 = 10). (5 ; 5) wordt daarom (10 ; 10).  

• Als Bonny en Clyde elkaar verraden, ervaren ze allebei negatieve wederkerigheid. Ze trekken 
allebei de opbrengst van de ander af van de eigen opbrengst (2 – 2 = 0). (2 ; 2) wordt dus (0 ; 0). 

• Als de een helpt door te zwijgen terwijl de ander bekent, is het gevoel tegengesteld. Degene 
die geholpen is weegt de opbrengst van de ander mee (6 + 0 = 6), degene die verraden is trekt 
de opbrengst van de ander juist af (0 – 6 = –6). (6 ; 0) wordt daarom (6 ; -6) en (0 ; 6) wordt (–6 ; 6).

Tabel 4.2 Pay-off matrix met rechtvaardigheidsgevoelens 

Clyde

Zwijgt Bekent

Bonny
Zwijgt ( 10 ; 10 ) ( – 6 ; 6 )

Bekent ( 6 ; – 6 ) ( 0 ; 0 )

 
Het gevangenendilemma uit tabel 4.1 is door intrinsieke wederkerigheid veranderd in een 
coördinatiespel in tabel 4.2. In een coördinatiespel bestaan twee Nash evenwichten: allebei 
samenwerken (door te zwijgen) of allebei beroven (door elkaar te verraden). Het coördinatiespel 
heeft dus zowel een coöperatief evenwicht (de spelers werken samen) als een niet-coöperatief 
evenwicht (de spelers beroven elkaar). Het ene evenwicht (het cooperatieve evenwicht) is voor 
beide spelers beter dan het niet-andere evenwicht. 

In het vertrouwensspel in figuur 3.1 werkten Harry en Sophie niet samen. Maar in figuur 4.1 is 
Harry intrinsiek wederkerig. Dan weet Sophie dat Harry haar graag zal willen belonen door de 
vloer te vegen, wanneer zij de tafels eerst heeft schoongemaakt. Harry rekent haar belang immers 
mee als Sophie hem goed behandeld heeft. De rechtvaardigheidsgevoelens van Harry lossen het 
berovingsprobleem op omdat ze Sophie vertrouwen in wederkerigheid geven.   

Figuur 4.1 Vertrouwensspel met rechtvaardigheidsgevoelens

  

Sophie

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

€ 2 ; € 2

€ 1 ; – € 3

– € 3 ; € 1

€ 0 ; € 0

Harry

Harry
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4.2  Vertrouwen en wantrouwen in een coördinatiespel

d Doel
Je leert hoe vertrouwen en wantrouwen de uitkomst bepalen van een coördinatiespel.

Na de vakantie denken Sophie en Harry weer na over de schone school. Gaan ze samenwerken of 
niet? Als Sophie en Harry intrinsiek wederkerig zijn, zullen ze hun inzet op elkaar afstemmen. Ze 
zullen dus ofwel zich allebei inzetten of allebei proberen zo min mogelijk te doen. Wat bepaalt nu 
of ze na de vakantie in de ene of in de andere situatie terecht komt?

Vertrouwen bepaalt uitkomst in het coördinatiespel
In het coördinatiespel zijn twee Nash evenwichten. Welk evenwicht ontstaat, hangt af van de 
verwachtingen van de spelers over elkaar. Als ze elkaar wederzijds vertrouwen, verwachten ze 
dat de ander samenwerkt. Omdat ze niet bang hoeven te zijn dat ze beroofd worden, zullen ze 
kiezen voor samenwerken. Maar als ze elkaar wederzijds wantrouwen, zijn ze bang dat de ander 
hen zal beroven en zullen ze niet samenwerken.  

Naarmate mensen elkaar meer vertrouwen, zullen ze zich meer voor elkaar willen inzetten (de 
bovenste pijl in figuur 4.2). Deze samenwerking bevestigt en versterkt het vertrouwen verder 
(de onderste pijl van figuur 4.2). Deze twee effecten versterken elkaar dus wederzijds: er is een 
dubbel positief verband (+). Dit noemen we positieve terugkoppeling. Hoe meer vertrouwen, 
hoe beter de samenwerking. En hoe beter de samenwerking, hoe meer vertrouwen.

Figuur 4.2 Wederzijdse relatie tussen vertrouwen en samenwerken 

Toelichting op figuur 4.2: 
Iedere pijl geeft een oorzaak-gevolgrelatie weer tussen twee variabelen. Een + betekent dat er 
sprake is van een positief verband tussen oorzaak en gevolg: het gevolg (de variabele waarnaar  
de pijl verwijst) beweegt dezelfde kant op als de oorzaak (de variabele waar de pijl van vertrekt).
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Vertrouwensval
De positieve terugkoppeling tussen vertrouwen en samenwerking heeft ook een andere kant. 
Hoe minder vertrouwen, hoe slechter de samenwerking. En hoe slechter de samenwerking, 
hoe minder vertrouwen. Er is sprake van een instabiel evenwicht wanneer een onverwachte 
gebeurtenis het evenwicht uit balans brengt. Zo kan het coöperatieve evenwicht in het 
coördinatiespel instabiel zijn. Als een speler door een fout of misverstand onverwacht afwijkt 
van zijn coöperatieve strategie, kan dat leiden tot een zogenoemde vertrouwensval. Door de 
positieve terugkoppeling tussen niet-coöperatief gedrag en wantrouwen kan een coöperatief 
Nash evenwicht zo maar omslaan in een niet-coöperatief Nash evenwicht. 

Zolang Sophie en Harry allebei op tijd hun werk doen gaat hun samenwerking goed. Maar er is 
sprake van een instabiel evenwicht. Harry vertelt dat hij morgen niet kan vegen, omdat hij naar 
de dokter moet en dat maakt Sophie meteen wantrouwig. Wordt ze voor de gek gehouden? Door 
het gepieker lukt het haar niet om veel gedaan te krijgen. Als Harry de volgende dag merkt dat 
Sophie de tafels niet heeft schoongemaakt, is hij boos: ‘Zie je wel,’ denkt hij, ‘die Sophie werkt 
alleen als je er bovenop zit.’

Vertrouwensval bij collectieve goederen
Als intrinsiek wederkerige spelers bijdragen aan collectieve goederen is er een cooperatief 
evenwicht. Maar dat evenwicht is kwetsbaar voor de vertrouwensval. Als er te veel meelifters 
zijn, verliezen de intrinsieke wederkerige spelers namelijk het vertrouwen. Uit experimenten 
wereldwijd blijkt dat 7 van de 10 deelnemers zich gemiddeld intrinsiek wederkerig gedraagt. De 
rest stelt het eigenbelang voorop. In een grote groep zitten dus vaak een paar meelifters die hun 
eigenbelang vooropzetten ten koste van het collectief. Als intrinsiek wederkerige spelers merken 
dat anderen misbruik maken van hun bijdragen, zullen ook zij terughoudend worden om zich 
in te zetten voor de groep. Een klein aantal meelifters kan zo een groep intrinsiek wederkerige 
spelers in een vertrouwensval storten. Door het besmettelijke effect van het meeliftgedrag raakt 
de groep gevangen in een niet-coöperatief evenwicht. 

In het begin van het opruimproject op de school van Harry en Sophie werkte iedereen mee. Maar 
toen Harry en Sophie in de haast hun tafel in de kantine vol rommel achterlieten gingen anderen 
dat ook doen. Al snel hielden nog meer mensen er mee op. Binnen een maand was de school weer 
even rommelig als daarvoor. Doordat het vertrouwen in wederkerigheid verdween, ging de school 
van een coöperatief evenwicht naar een niet-coöperatief evenwicht. De school raakte gevangen in 
een vertrouwensval.  
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 Uit balans  •  
 Samenwerken gaat niet vanzelf

Samenwerken is vaak waardevol, maar soms toch lastig. Het gevangenendilemma laat zien 
wat er gebeurt als de belangen van de beslissers botsen met de belangen van de andere 
belanghebbenden: beslissers kunnen hun eigen welvaart vergroten door anderen van welvaart 
te beroven. Beslissers kennen vaak een groter gewicht toe aan hun eigen welvaart dan aan dat 
van anderen; het eigenbelang is voor hen nu eenmaal zichtbaarder dan dat van anderen. Het 
gevolg is dat ze de mogelijkheid om het collectief te beroven ook daadwerkelijk benutten. Maar 
omdat iedereen dat doet en iedereen ook onderdeel is van het collectief, beroven ze elkaar van 
welvaart en houden ze elkaar gevangen in een niet-cooperatief evenwicht. Iedereen is niet alleen 
dader maar ook slachtoffer van roof. Als iedereen zou samenwerken door het belang van de 
groep zwaarder te wegen dan het eigenbelang, zou iedereen beter af zijn. 

Samenwerking vereist het organiseren van wederkerigheid tussen geven en ontvangen. Als je 
samenwerkt, ruil je met elkaar. Je bent in hoofdstuk 3 twee gevallen tegengekomen waarin het 
organiseren van de wederkerigheid van onderlinge ruil moeilijk te organiseren is.
1. Het eerste geval is collectieve goederen: het profijt van deze goederen komt aan iedereen 

toe, of je nu meebetaalt hebt of niet. Daardoor is meeliften mogelijk: wel profijt genieten 
maar niet meebetalen. Wederkerigheid vrijwillig organiseren is dan lastig, vooral als een 
groot aantal mensen profiteert van het collectieve goed. Als iedereen alleen het eigenbelang 
meeweegt, zal iedereen er voor kiezen mee te liften. Niemand zet zich vrijwillig in voor het 
kwetsbare, collectieve belang. Iedereen berooft dus het collectief en daarmee elkaar. 

2. Het organiseren van wederkerigheid is ook lastig als je niet gelijk kunt oversteken. Je bevindt 
je in een kwetsbare positie als je als eerste wat moet geven en daarna maar moet vertrouwen 
dat je van de ander wat terugkrijgt. Je hebt dan te maken met het berovingsprobleem. De 
samenwerking komt niet van de grond vanwege je angst bestolen te worden. Je bent bang 
dat, nadat jij kosten hebt verzonken in de relatie, je tot de ontdekking komt dat de ander 
je van welvaart berooft door zich niet aan zijn beloftes te houden. Het berovingsprobleem 
speelt als je de kwaliteit van het goed dat je ontvangt niet direct goed kunt beoordelen 
vanwege asymmetrische informatie. Vanwege je informatieachterstand zit je in een 
kwetsbare positie. Je bent bang dat je later tot de ontdekking komt dat de ander jou heeft 
verraden door slechte kwaliteit te leveren. Daarom durf je de ruil niet aan en komt de 
samenwerking niet tot stand. 

 
Mensen zijn intrinsiek wederkerig. Ze kijken niet alleen naar hun materiële eigenbelang maar 
ook naar de immateriële waarde van rechtvaardigheid als wederkerigheid tussen geven en 
ontvangen. Dat gaat twee kanten op:
1. Zolang je voldoende vertrouwen hebt in de bereidheid van anderen om samen te werken 

en zich in te zetten voor jouw belang, zal je zelf ook geneigd zijn samen te werken. Door 
deze positieve wederkerigheid kan samenwerking ontstaan, zelfs als het materiële 
eigenbelang botst met het collectieve belang. Intrinsieke wederkerigheid verandert 
het gevangenendilemma in een coördinatiespel met een coöperatief Nash evenwicht.  
Vervolgens kan er een opwaartse, zichzelf versterkende spiraal op gang komen door de 
positieve terugkoppeling tussen samenwerken en vertrouwen. 

samenvatting
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2. Er is ook negatieve wederkerigheid. Mensen die je verraden of die het gezamenlijk belang 
schaden wil je te straffen. Vervolgens kan er een neerwaartse, zichzelf versterkende spiraal 
op gang komen door de positieve terugkoppeling tussen beroven en angst. 

Intrinsieke wederkerigheid maakt samenwerken kwetsbaar voor fouten en misverstanden. 
Hierbij zorgt een onverwachte gebeurtenis voor minder vertrouwen. Daardoor gaan mensen 
met intrinsiek wederkerige motieven zich minder voor elkaar inzetten. Dat holt het vertrouwen 
vervolgens nog verder uit. Deze vertrouwenval kan zorgen dat het cooperatieve evenwicht een 
instabiel evenwicht is. Positieve wederkerigheid kan snel omslaan in negatieve wederkerigheid, 
waarbij mensen elkaar graag straffen in plaats van belonen. 

Vooral samenwerking tussen een groot aantal intrinsiek-wederkerige partijen die allen profiteren 
van een collectief goed is kwetsbaar voor de vertrouwensval. Het coöperatieve Nash evenwicht 
is instabiel. Een paar meelifters kunnen het vertrouwen in positieve wederkerigheid snel 
uithollen. 
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 Uit balans  •  
 Samenwerken gaat niet vanzelf

Asymmetrische informatie: de ene partij beschikt over meer informatie dan een andere partij.

Berovingsprobleem: situatie waar angst voor beroving samenwerking verhindert. 
Samenwerking komt niet tot stand omdat de partij die als eerste kosten moet maken in een 
gezamenlijk project haar samenwerkingspartners niet vertrouwt. Ze is bang dat na haar 
specifieke investering in de relatie de samenwerkingspartners terug zullen komen op hun 
belofte iets terug te doen voor haar.    

Collectieve goederen: je kunt of wilt niemand in een bepaald collectief uitsluiten van het profijt 
van deze goederen. 

Coördinatiespel: een spel met twee Nash evenwichten waarvan het ene Nash evenwicht voor 
alle spelers beter is dan het andere evenwicht. 

Gevangenendilemma: een spel waarin het individuele belang botst met het collectieve belang: 
spelers kunnen zichzelf verrijken ten koste van het collectief. Als ze alleen aan hun eigenbelang 
hechten, hebben de spelers een dominante strategie waarmee ze het collectieve belang schaden. 
Hierdoor zijn alle spelers slechter af vergeleken met de situatie waarin alle spelers samenwerken. 

Instabiel evenwicht: een onverwachte gebeurtenis brengt het evenwicht uit balans. 

Intrinsieke wederkerigheid: waarde hechten aan de balans tussen geven en nemen. Je wil graag 
een partij of groep behandelen zoals deze partij of groep jou behandelt. 

Meelifter: iemand die wel profiteert van de bijdragen van anderen maar zelf niet bijdraagt. 

Negatieve wederkerigheid: degenen die jou slecht behandelen willen straffen om de balans 
tussen jou en hen te herstellen. 

Positieve terugkoppeling: een proces waarbij twee variabelen elkaar wederzijds versterken. 

Positieve wederkerigheid: degenen die jou goed behandelen graag willen belonen om de 
wederkerigheid tussen geven en ontvangen en daarmee de balans tussen jou en hen te 
herstellen. 

begrippenlijst
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In het eerste deel heb je gezien dat door samenwerking iedereen kan winnen. In het tweede deel 
leerde je dat samenwerking ook kan mislukken en dat iedereen dan verliest. Dit derde deel gaat 
in op de vraag wat je kunt doen om samenwerking te verbeteren.  

Het slagen van samenwerken vereist dat belangen meer in balans komen als sommige belangen 
ondergesneeuwd dreigen te raken. Belangen kunnen kwetsbaar zijn vanwege het collectieve 
karakter van deze belangen of vanwege een partner met een informatieachterstand of een 
partij die eerst moeten investeren in de samenwerking voordat deze partij van anderen iets 
terugontvangt.

Bij het verbeteren van de samenwerking kijken we naar zowel de spelregels als het teamgevoel. 
Hoofdstuk 5 onderzoekt de spelregels: Hoe kun je de regels zo opstellen dat het voor iedereen 
aantrekkelijk wordt om het teambelang te dienen? Hoe kun je degenen die voor zichzelf kiezen 
ten koste van anderen, straffen en degenen die samenwerken juist belonen?  

We kennen het probleem van de school van Sophie en Harry die maar niet schoon wordt. Er 
blijken meer problemen op de school met samenwerking. Wat kan daar aan gedaan worden?  

Hoofdstuk 6 onderzoekt het teamgevoel (of wij-gevoel): hoe zorg je ervoor dat beslissers het 
groepsbelang voorrang gaan geven boven hun eigenbelang? 

We gaan ook door met de breakdanceclub van Rayan en Tess. De club zit in een vormcrisis.  
Wie kan hen helpen? 

Het samenspel verbeteren, daar gaat dit derde deel over.

Meer balans 
Beter samenwerken
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 Hoofdstuk 5   •   Nieuwe spelregels 

Dit hoofdstuk onderzoekt hoe je samenwerking kunt verbeteren door goede spelregels. 
Degenen die de spelregels binnen een samenwerkingsverband bepalen noem je bestuurders. 
Hierna mogen de beslissers hun keuzes maken binnen de spelregels die de bestuurders hebben 
vastgesteld. Als bestuurder moet je strategisch denken: je moet van tevoren bedenken hoe de 
spelregels het gedrag van de beslissers beïnvloeden.  

5.1  Dwang

d Doel
Je kunt de voor- en nadelen uitleggen van dwang als instrument om samenwerking te 
bevorderen. 

Het Bentveldcollege, de school van Sophie en Harry, is niet alleen smerig van binnen. De onderwijs -
kwaliteit is erg laag. De eindexamenscores vallen jaar op jaar tegen. De gemeente maakt zich 
zorgen over de school. Iedereen is nodig om de problemen op te lossen. Maar hoe dan?

De functie van regels 
Je hebt gezien dat mensen soms de groep van welvaart kunnen beroven door hun eigenbelang 
voorrang te geven boven het groepsbelang. Als de samenwerking daardoor niet goed loopt, 
kun je als bestuurder van de groep de groepsleden verplichten om samen te werken. Mensen 
dwingen samen te werken is alleen effectief als de spelregels ook gehandhaafd worden. Door 
mensen te straffen als ze zich niet aan de spelregels houden, zorg je ervoor dat het voor alle 
spelers aantrekkelijk wordt om samen te werken. Spelregels die gehandhaafd worden laten het 
eigenbelang samenvallen met het groepsbelang. 

Twee vormen van dwang
Er zijn twee vormen van dwang: 
• Collectieve dwang (wet- en regelgeving die voor iedereen geldt). 
 Het is moeilijk om vrijwillig samen te werken bij collectieve goederen. Meelifters kunnen 

namelijk profiteren zonder zelf bij te dragen. Dit speelt bijvoorbeeld bij het klimaat en de 
veiligheid op straat. Door wetten en regels kunnen bestuurders alle burgers dwingen om 
bij te dragen. Dit kan bijvoorbeeld door verkeersregels, belastingen of een verplichting om 
over te gaan op duurzame energie. Door meelifters te straffen is niet bijdragen niet langer de 
dominante strategie bij collectieve goederen. In ruil voor een verplichte bijdrage, profiteert 
elke burger van de bijdragen van de andere burgers aan het collectieve goed. Dwang 
organiseert zo wederkerigheid tussen betalen (geven) en genieten (ontvangen) bij collectieve 
goederen. 

• Juridische contracten (bindende afspraken tussen personen). 
 Een iets minder sterke vorm van dwang is een juridisch contract. In zo’n bindende afspraak 

zetten samenwerkende partijen zwart-op-wit wat ze beloven voor elkaar te gaan doen. Dat 
doen ze uit vrije wil; niemand verplicht tot deze afspraak. Maar als een partij zich vervolgens 
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niet aan de afspraken in het contract houdt, kan een andere partij de rechter inschakelen 
om de nalatige partij te dwingen om de afspraken na te komen. Door kwetsbare belangen zo 
beter te beschermen, wordt het berovingsprobleem opgelost. 

Boete dwingt samenwerking af
In het gevangenendilemma, het berovingsprobleem en collectieve goederen botsen de individuele 
en groepsbelangen. Door een boete op roof kan je het individuele voordeel van de berover 
wegnemen en lukt de samenwerking wel: het individuele belang loopt parallel met het 
collectieve belang. Tenminste, als de boete hoog genoeg is en ook echt betaald moet worden door 
degene die rooft. 

Figuur 5.1 laat zien hoe het berovingsprobleem tussen Sophie en Harry wordt opgelost door een 
boete van € 2 te geven aan Harry als hij niet veegt nadat Sophie de tafels heeft schoongemaakt 
(zie het nieuwe blauwe resultaat voor Harry van € 0 vergeleken met het resultaat van € 2 in figuur 
3.1). Door deze straf is het in Harry’s eigenbelang om Sophie te helpen met vegen, nadat Sophie de 
tafels heeft gedaan. De boete neemt de angst weg bij Sophie dat ze beroofd zal worden. Daarom 
begint ze zonder twijfel de tafels schoon te maken. De samenwerking komt nu wel tot stand.  Door 
de dreiging van de boete op roof zijn zowel Sophie en Harry beter af dan in figuur 3.1.  
 
Figuur 5.1 Vertrouwensspel met boete op schending van vertrouwen

Nadelen van dwang    
Dwang kent ook nadelen. Dwang kan bijvoorbeeld de motivatie uithollen om rekening te 
houden met anderen. Partijen houden zich dan alleen aan de letter maar niet aan de bedoeling 
van de afspraak. Dat is probleem omdat het vaak moeilijk is om alle mogelijke situaties en 
afspraken van tevoren in detail vast te leggen. Ook ontbreekt vaak voldoende informatie om de 
overtreders op te sporen en aan te pakken. Tenslotte werkt dwang alleen goed als je erop kan 
vertrouwen dat de bestuurders die de regels bepalen en de rechters die de afspraken afdwingen 
zich laten leiden door het groepsbelang.  

Sophie

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

€ 1 ; € 1

€ 2 ; € – 1

€ – 1 ; € 0

€ 0 ; € 0

Harry

Harry
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5.2  Vrijheid

d Doel
Je kunt de voor- en nadelen uitleggen van concurrentie als instrument om samenwerking te 
bevorderen.

Door de jaren heen heeft de gemeente veel te weinig geïnvesteerd in de school en de omgeving. De 
school is tochtig en heeft veel achterstallig onderhoud. De buurtbewoners van de school stappen 
naar de gemeenteraad. Ze vragen om steun en betere regels voor de overlast. Maar daar blijkt dat 
er al heel veel regels zijn, die dus onvoldoende helpen. Wat moeten ze nu?

Er zijn plannen voor een nieuwe school in de gemeente. Een nieuwe school zou een paar gunstige 
effecten kunnen hebben op de situatie. Allereerst zou de nieuwe school leerlingen aantrekken, 
waardoor het Bentveldcollege kleiner zou worden, en minder leerlingen last hebben van slecht 
onderwijs. Ook zou het Bentveldcollege meer moeite doen om de marktpositie te behouden door 
beter onderwijs te geven, de school schoner te houden, en de relatie met de bewoners te verbeteren. 
Door concurrentie zou iedereen kunnen winnen. 

Herhaald spel en concurrentie
Veel vormen van samenwerking, zoals de samenwerking tussen bedrijven en consumenten, 
kun je zien als een herhaald spel. Door kwetsbare partijen zoals consumenten de vrijheid te 
geven een aanbieder in te wisselen voor een ander, versterk je hun positie. Er is dan sprake 
van concurrentie tussen meerdere bedrijven of organisaties: het ene bedrijf kan ingewisseld 
worden voor het andere bedrijf. Concurrentie stimuleert bedrijven om rekening te houden met 
het belang van hun klanten. Klanten blijven alleen komen als ze vertrouwen dat een bedrijf 
hun belang dient. De verwachtingen van het publiek over je gedrag noem je je reputatie. Het 
verlangen om hun reputatie als een betrouwbare leverancier te behouden doet het welbegrepen 
eigenbelang van de leveranciers parallel lopen met het belang van de consument. Je hebt 
geen overheid of rechter nodig om samenwerking af te dwingen, omdat de klanten nu zelf een 
leverancier kunnen afstraffen die geen rekening houdt met hun belangen. Concurrentie lost zo 
de belangenconflicten tussen consumenten en bedrijven op. 

Een politieke partij pleit ervoor om meer concurrentie toe te laten tussen scholen binnen de 
gemeente. Figuren 5.2 en 5.3 laten dit zien. Met de regels die de keuzevrijheid van leerlingen beperkten, 
kan de bestaande school, ongestraft de leerlingen en de buurtbewoners beroven (figuur 5.2). 
Het Bentveldcollege vraagt per jaar € 400 aan schoolgeld van de ouders, een fors bedrag. Met 
concurrentie van andere scholen kunnen de leerlingen en hun ouders het Bentveldcollege straffen 
voor de slechte kwaliteit, door naar de andere school over te stappen (figuur 5.3). Het wordt dan 
voor de school aantrekkelijk om het schoolgeld te verlagen en de leerling 50 % in plaats van 0 % 
van het surplus te gunnen. De opbrengst voor de school is dan namelijk € 200 in plaats van € 100. 
Dat komt omdat de leerlingen dan blijven en de school niet op zoek moet naar andere leerlingen. 
Bovendien behoudt of herwint de school zo de reputatie als een betrouwbare school.    
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Figuur 5.2 Bentveldcollege zonder concurrentie          Figuur 5.3 Bentveldcollege met concurrentie 

Nadelen van vrijheid
Maar concurrentie werkt niet altijd. Als klanten de kwaliteit van de geleverde goederen niet goed 
kunnen beoordelen, overleven niet de bedrijven die de klant het beste dienen, maar de bedrijven 
die de klant het beste manipuleren. Het beperken van dit mogelijke nadeel van concurrentie 
vereist dat de positie van kwetsbare partijen met een beperkt beoordelingsvermogen wordt 
versterkt. Dat kan bijvoorbeeld door meer transparantie: betere informatie over de kwaliteit van 
de geleverde goederen. 

Het idee van concurrentie tussen scholen spreekt aan, maar niet iedereen is er gerust op. Wat 
moet je doen als een nieuwe school geen goede school blijkt te zijn, maar een hol verhaal met valse 
beloften? Hoe weten leerlingen en hun ouders of de beloftes van de nieuwe school ook worden 
waargemaakt? De ouders komen met een voorstel: ze willen een website inrichten waar leerlingen 
de scholen beoordelen. Ze kunnen dan per school aangeven of de scholen hun beloftes nakomen.

Bentveldcollege Bentveldcollege

50% 
gunnen

€ 200 ; € 200
50% 

gunnen

0% 
gunnen

€ 400 ; € 0

0% 
gunnen

Doorgaan

Doorgaan

Weggaan

Weggaan

€ 200 ; € 200

€ 400 ; € 0

€ 100 ; € 100

€ 100 ; € 100

Leerling

Leerling
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5.3  Duurzame samenwerking

d Doel
Je kunt de voor- en nadelen uitleggen van duurzame samenwerking als instrument om 
samenwerking te bevorderen. 

De ouders van veel leerlingen gaan niet wachten op betere regels of meer concurrentie. Dan is de 
leerlingentijd van hun kinderen allang weer voorbij. Ze gaan zich bemoeien met het onderwijs via 
de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Ze zoeken naar andere instrumenten die ze nu al zelf 
kunnen inzetten?

Duurzame samenwerking als instrument                                                                                                                       
Er is nog een ander manier om samenwerking te verbeteren, namelijk door een relatie met 
elkaar op te bouwen. Een relatie is een verbintenis met anderen waarbij je je voor langere tijd 
aan elkaar bindt, bijvoorbeeld aan een vaste leverancier, aan je werkgever en je collega’s, of aan 
een iemand waarmee je een bedrijf begint. 

De ouders van Harry en Sophie hebben zich gemeld voor de Ouderraad. Ze vragen er nog een paar 
enthousiaste ouders met veel inzet bij. Maandelijks hebben ze een overleg met de schoolleiding 
over de verbeteringen aan de schoolkwaliteit. De ouders zetten zich in, helpen de school waar ze 
kunnen, en de schoolleiding zet zich net zo hard in voor de broodnodige verbetering. 

Nadelen
Een duurzame samenwerking heeft nadelen. Je levert flexibiliteit in omdat je niet steeds van 
partners kunt wisselen. Bovendien investeer je in elkaar en die verzonken kosten ben je kwijt 
als de samenwerkingsrelatie opbreekt. Maar tegenover deze nadelen staat een drietal voordelen: 
gedeelde informatie, een gezamenlijke toekomst en onderlinge welwillendheid.

Voordeel 1: gedeelde informatie
Het eerste voordeel is dat je elkaar beter leert kennen als je langere tijd met elkaar samenwerkt. 
Partijen hebben minder geheimen voor elkaar. Ze kunnen elkaar daardoor minder gemakkelijk 
beroven door informatie achter te houden. Als je dagelijks met elkaar werkt, merk je al snel 
wanneer een collega zich al of niet voor je inspant. Asymmetrische informatie is een minder 
groot probleem. 

Een ander voordeel van elkaar beter leren kennen is dat je beter kunt beoordelen wat je 
samenwerkingspartners kunnen en willen. Zo kun je de taken beter verdelen en je inzetten 
voor wat anderen echt belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een team dat al twee jaar 
samenspeelt. Dat speelt beter dan een team dat elke keer weer uit andere spelers bestaat. 
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Door langere tijd met elkaar samen te werken, leren de ouders en de schoolleiding elkaar kennen. 
Hierdoor wordt het steeds leuker en gemakkelijker. De problemen van de schoolleiding worden 
invoelbaar. De rector blijkt een goede bestuurder. De ouders zetten zich niet alleen in voor de 
school, maar spreken ook andere ouders aan op hun verantwoordelijkheid. Zo doet iedereen wat 
hij of zij belangrijk vindt.  Iedereen spant zich hard in voor de groep want ze kennen elkaar nu zo 
goed dat meeliften op de inspanning van anderen, meteen zou worden ontdekt. 

Voordeel 2: een gezamenlijke toekomst
Het tweede voordeel van een relatie is dat de samenwerkingspartners een gezamenlijke 
toekomst krijgen. Er is sprake van een herhaald spel tussen dezelfde spelers. Hierdoor kunnen 
ze goed gedrag belonen en slecht gedrag straffen, de zogenaamde tit-for-tat strategie. De 
wetenschap dat je het team niet ongestraft kunt beroven, zal de groepsleden stimuleren 
rekening te houden met het groepsbelang, zelfs als ze alleen aan hun eigenbelang denken. Als je 
het groepsbelang vandaag schaadt, weet je namelijk dat je later bestraft wordt door de rest van 
het team. 

De meeste leerlingen hebben broers en zusters. Wanneer het ene familielid van school gaat, zit 
de volgende er nog middenin. Zowel de ouders in de ouderraad, als de schoolleiding weet dat 
ze elkaar nog vaak gaan tegenkomen. Als een van de ouders meelift op de inzet van de actieve 
ouders, weet deze persoon namelijk heel goed dat de anderen hem of haar minder vriendelijk 
zullen behandelen. Die dreiging zal iedereen ervan weerhouden om te gaan meeliften.   

Voordeel 3: onderlinge welwillendheid                                                                                                                       
Het derde voordeel van een duurzame samenwerkingsrelatie is dat de partners elkaar meer 
kunnen gaan waarderen. Door een gezamenlijk verleden bouwt een groep een gezamenlijke 
identiteit met sociale normen op. Er ontstaat vertrouwen en een ‘wij’-gevoel. Groepsleden geven 
daardoor het groepsbelang voorrang, zelfs als dat botst met het eigenbelang.  

De ouders en de schoolleiding hebben elkaar nu een paar keer ontmoet. Tijdens de eerste 
vergaderingen is speciaal aan teambuilding gewerkt. De schoolleiding en de ouders leren elkaar 
kennen en vertrouwen. Daar zullen ze de komende jaren allemaal profijt van hebben. Het wordt 
een stuk makkelijker om de school te besturen en er wordt naar de ouders geluisterd. Ze doen 
graag iets voor elkaar. 



104

 Hoofdstuk 6   •   
 Sociale normen en voorbeeldgedrag 

Harde spelregels kunnen het berovingsprobleem vaak niet omzetten in een coöperatief spel, 
bijvoorbeeld omdat de spelregels door asymmetrische informatie niet goed te handhaven 
zijn. Maar als spelers intrinsiek wederkerig zijn en hechten aan rechtvaardigheid, beschikken 
bestuurders over een extra instrument om samenwerking te bevorderen, namelijk de 
verwachtingen en de motivaties van de spelers. Dit hoofdstuk onderzoekt hoe sociale normen 
en voorbeeldgedrag vertrouwen kunnen opbouwen en partners kunnen stimuleren het 
groepsbelang voorrang te geven.  

6.1  Sociale normen   

d Doel
Je kunt uitleggen hoe sociale normen samenwerking kunnen bevorderen. 

Ineke is een ambitieuze breakdancer. Ze zet alles opzij om beter te worden. Dat heeft ze van jongs 
af aan geleerd. ‘No pain, no glory,’ ‘alleen de besten bereiken de top.’ Maar op de danceclub komt ze 
ook allerlei dansers tegen die nooit de top zullen bereiken. Waarom zijn zij dan toch gemotiveerd 
om de club te helpen? 

Ethisch motief en intrinsieke wederkerigheid 
In hoofdstuk 5 heb je gezien dat spelregels beslissers kunnen stimuleren zich in te zetten voor 
het groepsbelang. Denk bijvoorbeeld aan het bestraffen van valsspelen. Door de straf op dit 
onethische gedrag, gaat ethisch gedrag samenvallen met het directe eigenbelang van de spelers. 
Maar intrinsiek wederkerige beslissers kunnen ook een ethisch motief hebben als ze vertrouwen 
dat de groep hun belang behartigt. Intrinsieke wederkerigheid speelt namelijk ook tussen een 
groepslid en de groep als geheel. Het vertrouwen dat de groep jou goed behandelt, activeert 
jouw wij-gevoel. Je gaat je graag inzetten voor de groep. Ook als het eigenbelang botst met het 
groepsbelang, zullen ethisch gemotiveerde personen kiezen voor het groepsbelang. 

Tit-for-tat strategie voor groep
Dat wij-gevoel zorgt dat groepsleden het groepsbelang ook gaan behartigen door een tit-for-tat 
strategie te volgen ten opzichte van de beslissers die het groepsbelang beïnvloeden. 
• Je beloont graag mensen die de groep verder helpen, ook al krijg je daar zelf niets voor terug.  
• Je bent bereid mensen die de groep schaden te straffen, zelfs als dat je wat kost. 

De breakdanceclub koestert de dansers. Zolang ze zich inzetten voor het clubbelang worden 
ze door alle betrokkenen in hun harten gesloten. Maar als sommige dansers te egoïstisch 
worden, alleen maar met zichzelf bezig zijn en de oefeningen niet serieus meer nemen, of als 
clubbestuurders er een zooitje van maken, kan de sfeer zo omslaan. De dancefans van de club 
zullen hen uitjouwen en bespotten tot ze hun leven beteren of vertrekken.   
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Sociale normen en het groepsbelang
Sociale normen zijn de verwachtingen binnen een groep over hoe de groepsleden zich gedragen. 
Door het vertrouwen dat de groepsleden elkaars belang behartigen, durven de teamleden het 
groepsbelang voorrang te geven boven hun eigenbelang. De mate waarin groepsleden elkaar 
vertrouwen en het groepsbelang voorop stellen noem je ook wel het sociale kapitaal van een 
groep. 

Vanaf de jongste dancegroepen wordt het erin gestampt: breakdance is een teamsport. Je bereikt 
meer met oefenen en elkaar stimuleren. Je viert de overwinningen en troost elkaar als je verloren 
hebt. De teamgeest, het groepsgevoel, staat voorop. De dancegroepen hebben veel sociaal kapitaal.

Collectieve goederen en sociaal kapitaal
Bij collectieve goederen is het collectieve belang kwetsbaar omdat mensen kunnen meeliften 
op de inspanningen van anderen. Denk bijvoorbeeld aan de strijd tegen een besmettelijke 
ziekte of klimaatveranderingen. Sociale normen beschermen het sociale kapitaal van een groep. 
Als intrinsiek wederkerige mensen verwachten dat anderen binnen de groep zich voor hen 
zullen inzetten, zullen ze ook zichzelf durven in te zetten voor het collectief. Ze hoeven immers 
niet bang te zijn dat anderen meeliften op hun bijdragen. De combinatie van vertrouwen en 
intrinsieke wederkerigheid zorgt ervoor dat de groep erin slaagt hun belangen uit te ruilen. 
In plaats van dat mensen elkaar beroven, willen ze zich graag voor elkaar inspannen. In het 
coördinatiespel komt het coöperatieve evenwicht tot stand. Daardoor wint iedereen welvaart. 

Opbouwen van sociale normen 
Verwachtingen over je gedrag binnen een groep worden gevormd door gezamenlijke ervaringen 
en gedeelde verhalen en rituelen over wat men van elkaar verwacht en waardeert. Dit alles 
versterkt het vertrouwen in elkaar. 

Een sportclub maakt gebruik van rituelen en symbolen. De kleuren van de club komen overal in 
terug en het clublied schalt door het stadion. De kast staat vol met bekers en teamportretten van 
de helden van vroeger. De vrijwilligers van de club worden voor het publiek in het zonnetje gezet. 
De leden gaan zich identificeren met de club: het belang van de club is ook hun belang. Als het 
met de club goed gaat, gaat het ook goed met hen.  
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6.2  Voorbeeldgedrag

d Doel
Je leert dat voorbeeldgedrag vertrouwen kan scheppen of herstellen door het groepsbelang 
voorop te stellen. 

Ineke’s danceteam deed het goed in de eerste helft van het jaar. Maar toen ging het mis. Na een 
paar optredens lijkt het alsof ze niets meer goed kunnen doen. Wie kan hen helpen? 

Zelfbinding
Je hebt gezien dat er in een coördinatiespel twee Nash evenwichten zijn: samenwerken en 
niet-samenwerken. Maar in een sequentieel spel verandert dat. In zo’n sequentieel kan de 
eerste speler zich onontkoombaar binden aan een keuze. Je noemt dat zelfbinding. Door je 
als eerste onomkeerbaar te binden aan samenwerking, schep je vertrouwen bij de ander en 
onderstaat er één coöperatief evenwicht. Door zelf rekening te houden met het belang van de 
ander, schep je vertrouwen waardoor de ander rekening gaat houden met jou. Voorbeeldgedrag 
is vanwege het strategische effect op het gedrag van de ander in je welbegrepen eigenbelang. 
Zelfbinding verandert het coördinatiespel in een coöperatief spel. Met intrinsieke wederkerige 
spelers zorgen verzonken kosten dus voor samenwerking en niet, zoals bij spelers zonder recht-
vaardigheidsgevoel, voor beroving.  

Stel dat Bonny (van het gevangenendilemma) eerst mag kiezen en Clyde daarna. Figuur 6.1 
geeft dan de spelboom. Bonny weet dat Clyde intrinsiek wederkerig is en zich daarom zal laten 
leiden door zijn gedrag. Als Bonny zwijgt, zal Clyde dat ook doen. Hetzelfde geldt als Bonny 
kiest voor bekennen. Ook dan volgt Clyde als gevolg van haar rechtvaardigheidsgevoelens dit 
voorbeeldgedrag. Door zich onomkeerbaar te binden aan samenwerken, zorgt Clyde dat de 
samenwerking lukt. Door bij Bonny vertrouwen te scheppen, heeft Clyde ze allebei bevrijd uit een 
mogelijke vertrouwensval.  Ze zijn allebei beter af vergeleken met een simultaan spel waarin ze 
elkaar wantrouwen. Merk op dat dit sequentiële spel een vorm is van het vertrouwensspel dat je al 
in paragraaf 3.1 (figuur 3.1) en in paragraaf 4.1 (figuur 4.1) hebt gezien.   

Figuur 6.1 Sequentieel gevangenendilemma met intrinsieke wederkerigheid  
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Vertrouwensval 
Door een misverstand of fout kan een groep intrinsiek wederkerige spelers in een 
vertrouwensval verstrikt raken (paragraaf 4.2). De sfeer in de groep is verziekt: angst en wraak 
regeren. Door hun tit-for-tat gedrag, zijn de spelers gevangen geraakt in het niet-coöperatieve 
Nash evenwicht. Hoe kun je de groep uit de vertrouwensval bevrijden? 

Afwijken van tit-for-tat 
Een mogelijkheid is om als eerste weer rekening te gaan houden met het groepsbelang. Je 
wijkt daarmee af van een tit-for-tat strategie. Je straft de ander(en) immers niet voor hun niet-
coöperatieve gedrag. Daarmee geef je het signaal af dat je niet alleen de samenwerking wilt 
herstellen, maar dat je ook gelooft dat het kan. Maar dan moet dat signaal wel sterk genoeg 
zijn. Je kunt je wantrouwige partner(s) alleen overtuigen als je genoeg geld, tijd en/of moeite in 
de samenwerking durft te steken. Die kosten moet je niet terug kunnen terugverdienen als de 
samenwerking onverhoopt mislukt. Want alleen met verzonken kosten geef je aan dat je echt in 
de samenwerking gelooft.

Zelfbinding en vertrouwen
Ook al lijkt de situatie hopeloos, iedereen kan leiderschap tonen door af te wijken van een tit-
for-tat strategie. Dat berust op twee pijlers: 
• Verstand: je begrijpt hoe zelfbinding en vertrouwen elkaar versterken. Je legt je nu vast door 

verzonken kosten te maken. Maar daar pluk je later de vruchten van als ander(en) jouw 
voorbeeldgedrag gaan volgen. Je moet daarvoor voldoende vertrouwen hebben dat je de 
positieve wederkerigheid en het wij-gevoel van de ander(en) kunt activeren.

• Gevoel: je moet als leider je eigen negatieve wederkerigheidgevoelens overwinnen om je in 
te zetten voor degenen die jou nu nog tegenwerken. Dat kun je doen door aan een toekomst 
te denken waarin je teamleden weer meewerken. Door zo het wij-gevoel te activeren ben je 
bereid om ze nu al te helpen.

Haar trainer probeert Ineke te motiveren: als je hard traint kom je wel weer terug. Maar Ineke 
vindt dat een goedkope belofte. “Dat zegt ze tegen iedereen,” denkt ze. De situatie verandert 
pas als een andere danser Jamila op Ineke afstapt. Ze stelt voor om samen elke dag een uur 
extra te trainen op hun moves. “Ik wil kunnen wat jij kan en samen beter worden”, zegt Jamila. 
Het commitment van Jamila geeft Ineke weer vertrouwen. Doordat Jamila bereid is zelf tijd te 
investeren, geeft ze aan dat ze in Ineke gelooft. 

Jamila is niet gek. Ze ziet ook wel dat Ineke potentie heeft en dat ze veel beter gaat dansen als ze 
weer zelfvertrouwen krijgt. En ja, dan kan het team ook weer gaan winnen. Maar Jamila moest 
wel eerst over haar irritatie over het gedrag van Ineke heenstappen. In plaats van Ineke te zien 
als degene die de groep doet verliezen, beeldt ze zich al in dat Ineke de groep weer laat stralen. 
Daardoor wordt het een stuk gemakkelijker om extra met haar te trainen.
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 Meer balans  •  Beter samenwerken

                                                                                                                                                                                                                                                                               
In het deel ‘uit balans’ heb je gezien dat samenwerking kan mislukken. De reden is dat het 
eigenbelang van de beslissers botst met het belang van andere belanghebbenden en dat de 
beslissers het eigenbelang meer gewicht geven dan dat van anderen. Belangen zijn daardoor uit 
balans. In dit deel ‘meer balans’ leer je hoe je als bestuurder de beslissers stimuleert de belangen 
van andere belanghebbenden zwaarder te wegen. Op die manier komen belangen meer in 
balans en verbetert de samenwerking. 

Hoofstuk 5 veronderstelt dat mensen alleen gemotiveerd worden door eigenbelang. Dan is de 
enige manier om samenwerking te verbeteren het laten samenvallen van het eigenbelang met 
het groepsbelang. Spelregels kunnen daar op drie manieren voor zorgen. 

De eerste manier is om beslissers te dwingen rekening te houden met de belangen van anderen. 
Het initiatief voor dwang kan liggen bij de beslissers zelf of bij de bestuurders. In het eerste 
geval spreek je van vrijwillige binding aan een juridisch contract. In het tweede geval spreek je 
van onvrijwillige binding of collectieve dwang.  

In plaats van het beperken van de vrijheid van beslissers, kunnen spelregels de vrijheid van de 
belanghebbenden vergroten. Dit is een tweede manier waarop spelregels het eigenbelang van 
de beslissers parallel kan laten lopen met dat van de belanghebbenden. Door belanghebbenden 
de vrijheid te geven hun eigen samenwerkingspartner te kiezen, ontstaat concurrentie tussen 
potentiële samenwerkingspartners. Het besef dat ze inwisselbaar zijn, stimuleert deze partners 
om beter rekening te houden met de kwetsbare belanghebbenden. Daardoor behouden ze 
namelijk hun reputatie als betrouwbare partners zodat belanghebbenden met hen zullen 
blijven samenwerken. Maar concurrentie zorgt alleen voor goede samenwerking als de 
belanghebbenden de kwaliteit van de geleverde goederen goed kunnen beoordelen.  

Naast dwang en vrijheid is vrijwillige binding aan een duurzame relatie een derde manier om 
samenwerken te bevorderen. Door een herhaald spel leren de samenwerkingspartners elkaar 
kennen, vertrouwen en waarderen. Roof wordt eerder ontdekt door minder asymmetrische 
informatie. Met een gemeenschappelijke toekomst wordt een tit-for-tat strategie mogelijk: roof 
kan beter worden bestraft en samenwerken beter worden beloond. Door een gemeenschappelijk 
verleden kunnen sociale normen worden opgebouwd. Dat alles draagt bij aan vertrouwen in 
wederkerigheid. 
 
Hoofstuk 6 veronderstelt dat mensen niet alleen gemotiveerd worden door hun eigenbelang 
maar ook door rechtvaardigheidgevoelens. Ethisch gedrag kan nu voortkomen uit een 
ethisch motief. Beslissers behartigen dan graag het groepsbelang, zelfs als dat botst met hun 
eigenbelang. Bestuurders beschikken nu over een extra instrument om samenwerking te 
bevorderen, namelijk het bevorderen van vertrouwen en ethische motieven. De verwachtingen 
van de deelnemers over elkaars gedrag heten sociale normen. Hoe meer groepsleden elkaar 
vertrouwen, hoe meer ze gemotiveerd zijn om zich voor elkaar in te zetten en hoe groter het 
sociale kapitaal van de groep. Het opbouwen van het sociale kapitaal van een groep is vooral 
van belang als spelregels het eigenbelang niet in balans kunnen brengen met het groepsbelang, 

samenvatting
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bijvoorbeeld omdat de bestuurders door asymmetrische informatie de spelregels niet kunnen 
handhaven. 

Bestuurders kunnen sociaal kapitaal opbouwen door als eerste het goede voorbeeld te geven. 
Door zich als eerste onomkeerbaar te binden aan coöperatief gedrag, geven ze het signaal af aan 
anderen dat hun belangen veilig zijn. Dat vertrouwen vergroot de ethische motieven van de 
beslissers. Het gevolg is meer sociaal kapitaal, betere samenwerking en grotere welvaart. Zit een 
groep gevangen in een vertrouwensval met weinig sociaal kapitaal, dan kun je als bestuurder 
het vertrouwen proberen te herstellen door als eerste af te wijken van een tit-for-tat strategie. 
Daarmee geef je aan te geloven in het herstel van de samenwerking. 

Spelregels en sociaal kapitaal kunnen elkaar wederzijds versterken bij het verbeteren van 
samenwerking. Spelregels die het eigenbelang verzoenen met het groepsbelang geven de 
groepsleden het vertrouwen dat anderen hen niet zullen beroven. Dat vertrouwen activeert hun 
ethische motief. Goede spelregels helpen zo het sociale kapitaal op te bouwen. Andersom zorgt 
het sociale kapitaal ervoor dat beslissers zich vrijwillig aan de afspraken houden, ook al kunnen 
deze afspraken niet worden afgedwongen met straffen en beloningen. Verder stimuleert sociaal 
kapitaal de bestuurders om de spelregels, verwachtingen en motieven van de groep zo te sturen 
dat dit ten goede komt aan het groepsbelang in plaats van het eigenbelang van de bestuurders. 
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Bestuurders: partijen die de spelregels vaststellen. 

Collectieve dwang: de bestuurders van een samenwerkingsverband dwingen de beslissers tot 
een bepaalde keuze. 

Concurrentie: samenwerkingspartijen zijn inwisselbaar voor anderen.

Ethisch motief: het willen bevorderen van het groepsbelang van een
samenwerkingsverband als geheel, zelfs als dat ten koste gaat van het eigenbelang. 

Herhaald spel: spelers spelen een simultaan spel verschillende keer achter elkaar. 

Juridisch contract: een vrijwillige maar bindende afspraak afgedwongen door de rechter.  

Relatie: een duurzaam samenwerkingsverband waarin de deelnemers voortdurend goederen 
uitwisselen. De partners in een relatie spelen dus een herhaald spel met elkaar.

Reputatie: de verwachtingen van anderen over hoe je je gedraagt. 

Sociaal kapitaal: de mate waarin groepsleden elkaar vertrouwen en het groepsbelang 
vooropstellen. 

Tit-for-tat strategie: met gelijke munt terugbetalen. In een herhaald simultaan spel conformeer 
je je aan het gedrag van de andere speler(s) in de vorige ronde van het spel. 

begrippenlijst
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Markten en bedrijven



 Het blok Markten en bedrijven

De methode Mens en Economie begint met de blokken Kiezen en welvaart en Samenwerken 
en verdelen. Je hebt gezien hoe leerlingen, sporters en burgers verstandig kiezen en goed 
samenwerken. Nu gaan we verder met het blok Markten en bedrijven. Op markten en in 
bedrijven kunnen grote groepen mensen met elkaar samenwerken en daardoor nog meer 
welvaart scheppen.   

Net als in de eerdere twee blokken kijken we op drie manier naar Markten en bedrijven:
• Als alle belangen in balans zijn vergroten markten en bedrijven de welvaart van iedereen. 
• Maar als marktpartijen en bedrijven niet alle belangen meenemen in hun keuzes, raakt de 

economie uit balans. Er worden dan keuzes gemaakt die ten koste gaan van bijvoorbeeld de 
consumenten, de werknemers, innovatie of het milieu. 

• Om meer balans te brengen tussen de verschillende belangen kan de maatschappij 
bijsturen: soms is er meer concurrentie nodig, soms meer dwang, en soms kunnen bedrijven, 
werknemers en consumenten zich vrijwillig binden aan het gezamenlijke belang.

inleiding
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In balans 
Samenwerken op markten 
en in bedrijven 
In hoofdstuk 1 kijken we naar markten. Samenwerken is ruilen en op markten kunnen heel veel 
mensen en bedrijven in alle vrijheid met elkaar ruilen. Op markten wordt zichtbaar tegen welke 
prijs arbeid en producten geruild kunnen worden voor geld. Het gaat dan om een simpele ruil 
waarbij men gelijk oversteekt.

Kijk eens naar de markt voor cacaobonen. Er zijn talloze boeren en handelaren die cacao leveren 
en consumenten die om chocola vragen. Wanneer helpt de markt hen om de welvaart voor 
iedereen zo groot mogelijk te maken? 

Lang niet alles kun je eenvoudig ruilen. Producten moeten ontwikkeld, ontworpen en gebouwd 
worden voordat ze op de markt gebracht kunnen worden. Die complexe samenwerking vindt 
plaats in bedrijven. 

In hoofdstuk 2 kijken we daarom naar bedrijven als samenwerkingsverbanden waarin mensen 
zich voor langere tijd aan elkaar verbinden. Zo leren ze elkaar beter kennen, vertrouwen en 
waarderen. Daardoor kunnen bedrijven producten produceren die meer waard zijn op de markt 
dan dat het ze kost om die te maken. 

Maak kennis met de Hoogovens, het staalbedrijf dat in 1918 werd opgericht in IJmuiden. Dit 
bedrijf ging in 2007 op in het internationale concern Tata Steel, nadat het daarvoor onderdeel was 
van Corus.

Samenwerken op grotere schaal, daar gaat dit deel over.
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 Hoofdstuk 1   •   Markten  

Op de markt worden goederen geruild. Als de ene partij (de vrager) een goed meer waard vindt 
dan een andere partij die het goed bezit (de aanbieder) dan kunnen ze de goederen ruilen. Zo zijn 
ze allebei beter af. Maar tegen welke prijs wordt er dan geruild en hoeveel? En wat levert dat op 
aan welvaart?  

1.1  Ruilplatvorm

d Doel
Je kunt twee voordelen benoemen van de markt als ruilplatform en je kunt uitleggen wat 
collectieve vraag- en aanbodcurven zijn. 

d Experiment
Volkomen concurrentiespel  

De markt als ruilplatform
Mensen verschillen in wat ze willen, wat ze hebben en wat ze kunnen. Door te ruilen helpen ze 
elkaar. De markt is ontstaan om ruilen zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken, vooral 
als het gaat om simpele transacties waarbij je gelijk kunt oversteken. Dat begon al in de oudheid 
met een plek in de stad waar de kooplieden samenkwamen. Iedereen zag meteen wat er te koop 
was en tegen welke prijzen er gehandeld werd. De marktmeesters zagen toe op eerlijke handel: 
betrouwbare gewichten, geen vals geld en straffen op diefstal en bedrog. Tegenwoordig zijn de 
meeste markten geen marktpleinen meer. De meeste handel gebeurt op online ruilplatformen. 
Maar het principe is hetzelfde: de markt maakt ruilen makkelijker doordat vragers en 
aanbieders informatie krijgen over prijzen en kwaliteiten van de verhandelde goederen.

De voordelen van de markt
Het is een stuk makkelijker om het juiste goed te vinden en te ruilen op Marktplaats of Airbnb 
dan wanneer je maar met één willekeurig persoon kan ruilen. Op de markt komen veel vragers 
en aanbieders bij elkaar en dat heeft twee voordelen: 
• Hoe meer partijen er aan de markt meedoen, hoe meer verschillen er zijn in wat partijen 

willen, hebben of kunnen. En zoals je in het blok Samenwerken en verdelen hebt gezien: hoe  
groter de verschillen in individuele prijzen tussen de potentiële samenwerkingspartners, hoe 
meer ze aan welvaart kunnen winnen door te ruilen. 

• Als de goederen hetzelfde zijn noemen we ze homogeen. Een markt voor een homogeen goed 
met heel veel vragers en aanbieders noemen we een markt met volkomen concurrentie. Hoe 
meer vragers en aanbieders er zijn van hetzelfde goed, hoe meer vrijheid er is om van partner 
te wisselen. Op een markt van volkomen concurrentie zijn vragers en aanbieders volledig 
inwisselbaar voor elkaar. Hierdoor is niemand tijd kwijt met onderhandelen omdat de 
marktprijs voor iedereen geldt. Een prijs die boven de marktprijs ligt is niet acceptabel voor 
de vrager, een prijs die daaronder ligt niet voor de aanbieder. 
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Het verschil tussen cacaobonen is niet zo interessant. Wat wel interessant is, is dat van de bonen 
chocola wordt gemaakt. Elke boon lijkt zoveel op elkaar, dat het de cacaoverwerkers niet eens 
uitmaakt of de bonen uit Ghana in Afrika, uit Brazilië in Zuid-Amerika of uit Indonesië in Azië 
komen. In Amsterdam kijken handelaren uit de hele wereld mee naar de prijs van cacao. Er is 
zoveel concurrentie dat het geen zin heeft om te onderhandelen over de prijs.  

Van individuele naar collectieve vraag- en aanbodcurven
In het blok Kiezen en welvaart keken we naar de dalende betalingsbereidheid van een persoon. 
Hoe meer eenheden je al van een goed hebt, hoe minder je bereid bent te betalen voor een extra 
eenheid. Voor een rationele vrager kun je het ook omdraaien: hoe hoger de prijs, hoe minder deze 
koopt. De opstelsom van alle individuele vraagcurven resulteert in de collectieve vraagcurve 
op (de dalende lijn in figuur 1.1). De collectieve vraag is de totale hoeveelheid goederen die alle 
vragers op de markt samen kopen bij een bepaalde prijs.  

Voor de aanbieders op de markt gaat het om de stijgende lijn van de leveringsdrempel. Hoe 
meer eenheden van een goed je hebt opgegeven, hoe meer je wilt hebben voor het opgeven 
van nog een eenheid van dat goed. En ook dat kun je omdraaien voor een rationele aanbieder: 
hoe hoger de prijs, hoe meer goederen een aanbieder levert. De opstelsom van alle individuele 
aanbodcurven samen levert de collectieve aanbodcurve op (de stijgende lijn in figuur 1.1). Het 
collectieve aanbod is de hoeveel goederen die alle aanbieders op de markt aanbieden bij een 
bepaalde marktprijs. 

Figuur 1.1 Collectieve vraag en  collectieve aanbod 

 
De vraag naar cacao van alle handelaren samen is de collectieve vraag in figuur 1.1. Elke handelaar 
weet hoeveel cacao hij of zij wil kopen bij een bepaalde prijs. Als de prijs van cacaobonen hoog 
is kopen de handelaren minder bonen. Ook de boeren en de producenten hebben allemaal een 
prijs afgegeven waarvoor ze bereid zijn hun bonen te verkopen. Bij een lagere prijs willen minder 
boeren verkopen en is het collectieve aanbod laag. Bij een hogere prijs zijn er meer boeren die 
willen verkopen en stijgt het collectieve aanbod. 

Hoeveelheden cacaobonen (in miljoenen kilo’s)
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Collectieve aanbod (QA)
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1.2 Verschuivingen langs de vraag- en aanbodcurven

d Doel
Je kunt uitleggen wat prijselasticiteiten zijn en hoe je ze kunt berekenen bij verschuivingen 
langs de vraag- en aanbodcurves.

De effecten van prijsveranderingen op de hoeveelheid
Als de marktprijs hoger wordt, neemt de aangeboden hoeveelheid toe. De gevraagde hoeveelheid 
neemt juist af bij een hogere marktprijs. Dit zijn veranderingen langs de collectieve vraag- en 
aanbodcurven: je ziet aan de lijn van de grafiek hoe de gevraagde en aangeboden hoeveelheid 
reageren op een verandering in de marktprijs. 

Figuur 1.2 laat de collectieve vraagcurve voor cacaobonen zien, de blauwe lijn. Bij een prijs van 
€ 0,50 per kilo cacao worden er 3,75 miljoen kilo cacaobonen gevraagd. Als je curve volgt, moet je 
voor een prijs van € 1,00 per kilo bonen niet alleen naar boven schuiven (de paarse pijl), maar ook 
naar links (de rode pijl). De collectieve vraag naar cacaobonen daalt dus van 3,75 miljoen kilo naar 
2,5 miljoen kilo als gevolg van de prijsstijging van €0,50 naar €1.

Figuur 1.2 Verschuivingen langs vraagcurve

Je kunt dit ook uitrekenen als je de vergelijking kent van de collectieve vraag. In figuur 1.2 hoort de 
blauwe lijn bij de volgende vergelijking:
• QV = –2,5p + 5 
• QV is hierbij de collectieve vraag (QV) in miljoenen kilo’s bonen. We gebruiken de hoofdletter Q 

omdat het hier gaat om de collectieve in plaats van een individuele vraag.  
• p is de prijs in € per kilo. 

Bij een prijs van € 0,50 per kilo is de collectieve vraag dus als volgt te berekenen:
• QV = –2,5 * 0,5 + 5 = 3,75 miljoen kilo bonen.

De omzet op de markt
De marktwaarde van de verhandelde producten noemen we de omzet. De omzet is de totale 
opbrengst (TO) die de aanbieders ontvangen van de vragers. Dit is te berekenen door de 
marktprijs te vermenigvuldigen met de hoeveelheid geruilde producten (TO = p*Q).
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Bij een prijs van € 0,50 per kilo (p = 0,5) worden er 3,75 bossen kilo bonen verkocht (Q = 3,75 miljoen). 
De omzet op de cacaomarkt is dan TO = p*Q = € 0,50*3,75 miljoen kilo bonen = € 1,875 miljoen.

De prijselasticiteit van de vraag 
De prijselasticiteit van de vraag geeft aan hoe sterk de gevraagde hoeveelheid verandert op 
een prijsverandering. De prijsverandering is dus de oorzaak en de verandering van de vraag het 
gevolg.

Je kunt de prijselasticiteit van de vraag uitrekenen met de volgende formule: 

(1.1) εV = procentuele verandering van de vraag
procentuele verandering van de prijs

 . 

Op de cacaomarkt leidt een prijsstijging van € 0,50 naar € 1 tot een daling van de vraag  
van 3,75 naar 2,5 miljoen kilo bonen. Dat is een prijsverandering van 100% (een stijging) en  
een vraagverandering van – 33 % (een daling). De prijselasticiteit van de vraag is dus  
– 33,33% / 100% = – 0,33. 

Wat gebeurt er met de vraag als de prijs stijgt? Er zijn drie situaties denkbaar:
• εV = –1. Bij een prijselasticiteit van de vraag van –1 neemt de vraag procentueel even hard  

af als dat de prijs stijgt. Als de prijs met 10% stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid met 10%.  
De omzet op de markt blijft dan gelijk.

• εV < –1. We noemen de vraag elastisch als de vraag relatief sterker reageert op een 
prijsverandering. Als de prijselasticiteit bijvoorbeeld –2 is, zorgt een prijsstijging van 10%  
voor een twee keer zo grote procentuele afname van de vraag: –20%. Een prijsstijging leidt bij 
een elastische vraag tot minder omzet op de markt: de afzet neemt procentueel meer af dan 
dat de prijs toeneemt.

• εV > –1. We noemen de vraag inelastisch als de vraag relatief minder sterk reageert op een 
prijsverandering. Als de prijselasticiteit bijvoorbeeld –0,5 is, zorgt een prijsstijging van 10% 
voor een half zo grote procentuele afname van de vraag: -5%. Een prijsstijging leidt bij een 
inelastische vraag tot meer omzet op de markt: de afzet neemt procentueel minder af dan 
dat de prijs toeneemt.

Op de cacaomarkt is de prijselasticiteit –0,33. Bij een prijsstijging met 100% van € 0,50 naar € 1 
daalt de hoeveelheid met 33% van 3,75 naar 2,5 miljoen kilo. De omzet op de markt stijgt dus:
• De oude omzet was € 0,50 * 3,75 miljoen = € 1,875 miljoen.
• De nieuwe omzet is € 1,00 * 2,5 miljoen = € 2,5 miljoen.

Bij een prijsinelastische vraag zorgt een prijsstijging dus voor een hogere omzet, omdat de prijs 
relatief sterker stijgt dan de gevraagde hoeveelheid relatief afneemt.
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1.3  Verschuivingen van de vraag- en aanbodcurven

d Doel
Je kunt uitleggen wat kruislingse prijs- en inkomenselasticiteiten zijn en je kunt uitleggen 
hoe ze de vraagcurven verschuiven.

Verschuivingen van in plaats van langs curves 
In de vorige paragraaf heb je geleerd hoe prijsveranderingen een effect hebben op de collectieve 
vraag en het collectieve aanbod. Maar er zijn meer factoren van invloed op de collectieve 
vraag: denk aan inkomen, de omvang en behoeften van de bevolking, of de prijzen van andere 
goederen die mensen kunnen kopen. Ook het collectieve aanbod kan worden beïnvloed door 
factoren zoals de technische mogelijkheden, de prijzen van productiefactoren, de natuurlijke 
omstandigheden of het aantal aanbieders. Bij prijsverandering van het product zelf beweeg je 
langs de curve maar bij veranderingen in andere factoren die de vraag of het aanbod veranderen, 
verschuiven de curves zelf. 

Figuur 1.3 Verschuiving van de collectieve vraagcurve

 
Er is goed nieuws voor de cacaoboeren. Chocola blijkt een niet eerder ontdekt positief effect 
te hebben op hart en bloedvaten. Door de nieuwe inzichten wordt chocola, en dus ook de 
cacaobonen, meer gevraagd dan daarvoor. Dat zie je in figuur 1.3 als de horizontale verschuiving 
van de blauwe lijn naar de rode: de collectieve vraag naar cacao neemt bij iedere prijs toe. 

Kruislingse prijselasticiteit met substitutie- en complementaire goederen
In het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd dat iemands betalingsbereidheid voor een goed 
omlaag gaat als hij of zij al substitutiegoederen heeft (zoals plantaardige vetten die cacao 
in chocola kunnen vervangen). De betalingsbereidheid stijgt als iemand al complementaire 
goederen heeft (omdat die samen meer waard zijn, zoals bijvoorbeeld een kopje koffie samen 
met een bonbon). Dat zie je ook terug in de collectieve vraag- en aanbodcurven voor producten. 
Als de prijs van een substitutiegoed stijgt, neemt de vraag bij iedere prijs toe. Maar als de prijs 
van complementair goed stijgt, dan daalt de vraag bij iedere prijs juist. Zo neemt de vraag naar 
cacaobonen bij iedere prijs toe als de prijzen van plantaardige vetten stijgt, maar daalt de vraag 
naar cacaobonen bij iedere prijs als de prijs van koffie stijgt.  
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De invloed van de prijs van andere producten op de vraag naar een bepaald product kun je 
bepalen met de kruislingse prijselasticiteit van de vraag. Deze kun je op de volgende manier 
berekenen: 

(1.2) εK = procentuele verandering van de vraag naar product A
procentuele prijsverandering van product B 

 . 

Aan de kruislingse prijselasticiteit kun je zien of het om een substitutiegoed of een 
complementair goed gaat:
• εK > 0. De vraag naar product A stijgt als de prijs product B stijgt. Blijkbaar voorzien de twee 

producten in dezelfde behoefte. Producten A en B zijn substitutiegoederen. 
• εK = 0. Er is geen effect, de producten staan los van elkaar.
• εK < 0. De vraag naar product A daalt als de prijs van product B stijgt. Blijkbaar daalt de 

belangstelling voor product A als er minder producten B worden verkocht als gevolg van de 
hogere prijs voor product B. Producten A en B zijn dan complementaire goederen: ze leveren 
samen meer waarde op dan apart. 

De prijzen voor plantaardige vetten voor witte chocola stijgen met 20%. Hierdoor neemt de 
vraag naar cacaobonen toe met 10%. Consumenten kopen in plaats van de duurdere witte 
vetten, meer cacao. Deze twee soorten ingrediënten voor chocola zijn dus substitutiegoederen. 
Wanneer de prijs van koffie stijgt met 20%, dan neemt de vraag naar cacaobonen juist af met 10%. 
Cacaobonen en koffie zijn dus complementaire goederen. 

Inkomenselasticiteit van de vraag 
De vraag naar producten kan ook veranderen als mensen meer te besteden hebben. De 
inkomenselasticiteit van de vraag (εY, economen gebruiken het symbool Y voor het totale 
inkomen van alle huishoudens samen) laat dat zien. De definitie is als volgt:

(1.3) εY = procentuele verandering van de vraag
procentuele verandering van het inkomen 

 . 

Er zijn weer verschillende mogelijkheden:
• εY > 0. Bij normale producten is de inkomenselasticiteit van de vraag groter dan 0. Als 

het inkomen stijgt is er meer vraag naar deze producten. Er zijn twee soorten normale 
producten:
- εY > 1. Bij luxe producten, zoals verre vakanties en designertassen, stijgt de vraag sneller 

dan de stijging van het inkomen. Mensen kopen die pas als ze geld over hebben. 
- 0 < εY < 1. Bij noodzakelijke producten, zoals levensmiddelen en waspoeder, is de stijging 

van de vraag juist minder sterk dan de stijging van het inkomen. Mensen kunnen wel iets 
duurdere wasmiddelen kopen, maar ze gaan niet veel vaker wassen.

• εY < 0. Bij inferieure producten. Dat zijn producten die juist meer gekocht worden als het 
inkomen van mensen laag is en consumenten moeten bezuinigen. Denk bijvoorbeeld aan 
tweedehands meubels. 

In Nederland stijgt het inkomen met 2%. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar witte  
chocola met 6% toe. De inkomenselasticiteit van de vraag naar witte chocola is dan groter  
dan 1 (εY = 6%/2% = 3). De witte chocola is dus een luxe product. 
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1.4  Marktevenwicht

d Doel
Je kunt uitleggen hoe het prijsmechanisme evenwicht brengt in vraag en aanbod en leidt tot 
een maximaal marktsurplus.

Het prijsmechanisme zorgt voor evenwicht op de markt 
Op de markt kan iedereen zien welke prijs er op de markt betaald wordt. Als de prijs stijgt 
willen de aanbieders meer verkopen maar daalt juist de belangstelling van de vragers. Bij 
de evenwichtsprijs (p*) is de collectieve vraag (QV) gelijk aan het collectieve aanbod (QA). De 
evenwichtsprijs (p*) leidt dus tot de evenwichtshoeveelheid (Q*) waarbij vraag en aanbod gelijk 
zijn (QV = QA). In een figuur met de vraag- en aanbodcurven is het marktevenwicht het snijpunt 
tussen de twee curven (zie figuur 1.4). Als de collectieve vraag- en/of aanbodcurve
verschuiven, zal de marktprijs veranderen zodat vraag en aanbod weer in evenwicht zijn.

Figuur 1.4 Marktevenwicht 

Figuur 1.4 geeft de markt voor cacaobonen. Je kunt de evenwichtsprijs bepalen uit het snijpunt 
van de collectieve vraagcurve en de collectieve aanbodcurve. Dit snijpunt kun je ook uitrekenen 
als je de vergelijkingen kent van de vraagcurve (QV) en de collectieve aanbodcurve (QA). Bij de 
evenwichtshoeveelheid zijn die twee immers gelijk. 
In het marktevenwicht geldt: QV = QA. Met de vergelijkingen voor de collectieve vraag en het 
collectieve aanbod uit  figuur 1.4 reken je dan eerst uit voor welke evenwichtsprijs (p*) dat geldt:  
QV = QA ↔ –2,5p* + 5 = 5p* – 2,5 ↔ 7,5 = 7,5p* ↔ p* = 7,5/7,5 = 1, dus € 1. 
Vervolgens vul je de evenwichtprijs (p*) in bij een van de twee vergelijkingen om de 
evenwichtshoeveelheid (Q*) te krijgen: Q* = QV = –2,5 * 1 + 5 = 2,5, dus 2,5 miljoen kilo cacaobonen.

Wat gebeurt er als de collectieve vraag stijgt naar  – 2,5p + 12,5? In dat geval stijgt de 
evenwichtsprijs naar p* = 2, dus € 2 en de evenwichtshoeveelheid naar Q* = 7,5, dus 7,5 miljoen 
cacaobonen.
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De evenwichtsprijs en het surplus
In het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd dat je gezamenlijke surplus aan welvaart maximaal 
is als je blijft ruilen totdat je marginale opbrengsten gelijk zijn aan je marginale kosten. Op 
de markt is het totale surplus van vragers en aanbieders samen maximaal als de marginale 
opbrengsten voor de vragers gelijk zijn aan de marginale kosten voor de aanbieders. Dat is 
het geval bij de evenwichtsprijs. Daar is de betalingsbereidheid van vragers (als de marginale 
opbrengsten voor de vragers) namelijk gelijk aan de leveringsdrempel van aanbieders (als de 
marginale kosten voor de aanbieders). In het marktevenwicht is het totale surplus van de markt 
als samenwerkingsverband tussen aanbieders en vragers dus maximaal. Dit marktsurplus kan 
in het marktevenwicht niet verder vergroot worden door meer of minder te handelen. Grafisch 
is het maximale surplus van samenwerking op de markt de oppervlakte van de driehoek tussen 
de vraag- en de aanbodcurve tussen de y-as en het snijpunt (de groene vlakken in figuur 1.4).   

Surplus van vragers en aanbieders
Het marktsurplus, het gezamenlijke surplus van alle vragers en alle aanbieders samen op de 
markt, wordt verdeeld tussen de vragers en de aanbieders. Vragers en aanbieders gaan er op 
vooruit door te ruilen, maar dat hoeft niet evenveel te zijn:
• Het marktsurplus boven de marktprijs is voor de vragers (het donkergroene vlak in figuur 

1.4). Het is de welvaartswinst die ze maken omdat hun betalingsbereid boven de marktprijs 
ligt. Op productmarkten noemen we dit consumentensurplus. Op de arbeidsmarkt 
vragen de werkgevers arbeid en daarom heet het surplus voor de vragers dan het 
werkgeversurplus.

• Het marktsurplus onder de marktprijs is voor de aanbieders (het lichtgroene vlak in figuur 
1.4). Het is de welvaartswinst die ze maken omdat de marktprijs boven hun leveringsdrempel 
ligt. Op een productmarkt heet het surplus voor de aanbieders het producentensurplus. Op 
de arbeidsmarkt bieden werknemers arbeid aan. Daarom heet het surplus voor aanbieders 
dan werknemersurplus.

We gaan terug naar de cacaobonenmarkt. Het marktsurplus is maximaal bij de evenwichtsprijs 
van € 1 per kilo. Het totale marktsurplus is dan de waarde van het oppervlak van de twee groene 
driehoeken in figuur 1.4. Van dit totale surplus gaat de donkergroene driehoek naar vragers en 
de lichtgroene driehoek naar aanbieders. De verdeling van het marktsurplus tussen vragers en 
aanbieders is niet gelijk. De donkergroene driehoek voor de vragers is groter dan de lichtgroene 
driehoek voor de aanbieders. 
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 Hoofdstuk 2   •   Bedrijven  

In hoofdstuk 1 heb je gezien hoe markten als ruilplatformen samenwerking mogelijk maken 
tussen partijen die elkaar niet of nauwelijks kennen. Maar vaak moeten mensen langdurig en 
intensief samenwerken om complexe producten en diensten voort te kunnen brengen. Dat doen 
ze in bedrijven. In hoofdstuk 2 leer je over bedrijven en hoe die handelen op de markt.    

2.1  Bedrijven scheppen welvaart  

d Doel
Je leert dat bedrijven gespecialiseerde samenwerkingsverbanden tussen productiefactoren 
zijn gericht op het vergroten van de welvaart van de belanghebbenden. 

Bedrijven als gespecialiseerde samenwerkingsverbanden  
Mensen werken samen in bedrijven omdat ze complexe goederen en diensten samen sneller 
en beter kunnen produceren dan alleen. In een bedrijf werken de productiefactoren kapitaal 
en arbeid duurzaam samen. De eigenaren van het bedrijf zorgen voor het kapitaal in de vorm 
van bijvoorbeeld machines en gebouwen. De mensen die werken in een bedrijf zorgen voor de 
arbeid, in de vorm van vaardigheden en tijd. Doordat dezelfde mensen langere tijd met elkaar 
samenwerken, leren ze elkaar beter kennen, vertrouwen en waarderen. Bedrijven kunnen zich 
mede daardoor specialiseren in het voortbrengen van bepaalde producten. 

Opbrengsten 
Bedrijven handelen op de markt. Het totaal aantal producten dat het bedrijf verkoopt (q) noemen 
we afzet. De totale opbrengst (TO) van de verkochte producten is de omzet van het bedrijf. Het is 
het product van de marktprijs (p) en de afzet: TO = p * q. De gemiddelde opbrengst (per eenheid 
product) (GO) is dus de marktprijs: GO = TO/q = p. We veronderstellen in dit hoofdstuk dat de 
marktprijs voor het bedrijf een gegeven is omdat het bedrijf producten aanbiedt op een markt 
met volkomen concurrentie. Daarom is de GO-curve in figuur 2.1 een horizontale lijn. De vaste 
GO op een markt voor volkomen concurrentie heeft tot gevolg dat de marginale opbrengst (MO) 
samenvalt met de GO. Er geldt dan dus: MO = GO = p. 

Kosten 
De totale kosten (TK) van een bedrijf bestaan uit de totale variabele en de totale constante 
kosten (TK = TVK + TCK). De totale variabele kosten (TVK) zijn afhankelijk van de hoeveelheid 
die het bedrijf produceert. De totale constante kosten (TCK) zijn onafhankelijk van de 
productieomvang. De ontwikkeling van producten en het investeren in fabrieken en andere 
productiemiddelen gaan vaak gepaard met constante kosten. 

De kosten per product zijn de gemiddelde kosten. De gemiddelde constante kosten (GCK = TCK/q) 
dalen met de productie. In dit hoofdstuk veronderstellen we dat de variabele kosten (GVK = TVK/q) 
 stijgen met de productie. Figuur 2.1 laat zien hoe de gemiddelde totale kosten (GTK = TK/q) 
dan verlopen als de productie stijgt. De rode GTK-curve is de som van de paarse GCK-curve 
en de blauwe curve die de gemiddelde variabele kosten (GVK = TVK/q) aangeeft. Bij kleine 
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productie domineert de dalende GCK-curve en daalt de GTK-curve dus ook. Bij hogere productie 
daarentegen leggen de stijgende gemiddelde variabele kosten meer gewicht in de schaal en stijgt 
de GTK-curve. Bij de productieomvang qMIN zijn de gemiddelde totale kosten minimaal. 

Figuur 2.1. Gemiddelde opbrengsten en gemiddelde kosten voor een bedrijf op een markt met 
volkomen concurrentie

Het maken van staal is het specialisme van de Hoogovens. Hierbij zijn de constante kosten 
jaarlijks hoog. Stel deze op € 100 miljoen per jaar. De gemiddelde totale kosten (GTK) voor een kilo 
staal zie je terug als de rode lijn in figuur 2.1. Je ziet dat de gemiddelde totale kosten eerst dalen tot 
€ 2 (bij de hoeveelheid qMIN = 200 miljoen) en daarna weer stijgen met de hoeveelheid producten. 
Het minimale kostenniveau GTKMIN van de Hoogovens is € 2 per kilo staal. 

Surplus en winst 
Op de korte termijn zijn de constante kosten verzonken. Dat betekent dat de betreffende 
productiefactoren niet buiten het bedrijf kunnen worden benut. Als de alternatieve opbrengsten, 
zijn de opofferingskosten dus nul. Om het totale surplus (TS) te bepalen trek je daarom alleen de 
variabele kosten af van de opbrengsten: TS = TO – TVK. Maar op de lange termijn kan een bedrijf 
alleen blijven produceren als de vaste productiefactoren onderhouden en vervangen worden. De 
opofferingskosten daarvan zijn niet nul. Vandaar dat je ook de constante kosten moet aftrekken 
van de opbrengsten om het bedrijfsresultaat op lange termijn te bepalen. Dit lange-termijn 
resultaat noem je de totale winst (TW): TW = TO – TK = TO – TVK – TCK = TS – TCK.  

Winst voorwaarde voor bedrijven 
Zoals je gezien hebt in het blok Samenwerken en verdelen blijven samenwerkingsverbanden alleen 
bestaan als alle samenwerkingspartners daar belang bij hebben. Dat is alleen mogelijk als de winst 
positief is: de opbrengsten van de productie moeten de opofferingskosten van de productiefactoren 
compenseren. Anders kunnen bedrijven de belanghebbenden niet voldoende belonen en zullen 
werknemers en kapitaalverschaffers hun productiefactoren elders inzetten. Winst geeft een bedrijf 
bestaansrecht en maakt het ook mogelijk te investeren in verdere ontwikkeling.  

De Hoogovens bestaan sinds 1918. Eerst produceerde het alleen staal in één kwaliteit. Maar later 
ging de Hoogovens steeds meer verschillende staaltoepassingen maken. De Hoogovens fuseerde 
met British Steel in 1999 in het concern dat verder ging onder de naam Corus. In 2007 ging dit 
concern op in de nog grotere multinational Tata Steel. 

Hoeveelheid producten (in 100 miljoen kilo roestvrijstaal)
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2.2  Winstmaximalisatie   

d Doel
Je kunt uitleggen hoe de aangeboden producten die een winstmaximerend bedrijf aanbiedt 
op een markt voor volkomen concurrentie afhangt van de marktprijs en de marginale 
kosten.

De Hoogovens maken roestvrijstaal (RVS). De prijs voor staal schommelt op de wereldmarkt in 
een bepaalde periode rond de € 3 per kilo. Hoeveel staal moet Hoogovens aanbieden om bij deze 
prijs zoveel mogelijk winst te maken?

Marginaal surplus 
Het marginale surplus (MS) is het verschil tussen de marginale opbrengsten (MO) als de 
opbrengsten van een extra eenheid en de marginale kosten (MK) als de kosten van een extra 
eenheid. Omdat de constante kosten niet variëren met de productie, bestaan de marginale 
kosten alleen uit variabele kosten en is het marginale surplus gelijk aan de marginale winst. 
Zowel het totale surplus (TS) als de totale winst (TW) nemen toe als een bedrijf extra producten 
aanbiedt waarvan het marginaal surplus positief is. 

Omdat de marktprijs op een markt voor volkomen concurrentie niet afhangt van de aangeboden 
hoeveelheid, is de marginale opbrengst (MO) van het leveren van een extra eenheid van het 
product gelijk aan de gemiddelde opbrengst (GO) van de marktprijs (p). Het marginale surplus 
is dus positief zolang de marktprijs boven de marginale kosten ligt. Het aanbieden van extra 
eenheden verhoogt dan de winst.  

Winstmaximerend bedrijf 
In paragraaf 3.3 van het blok Kiezen en welvaart heb je gezien dat het optimale arbeidsaanbod 
van rationele werknemers wordt bepaald door het snijpunt van het marktloon (als MO) de 
leveringsdrempel (als MK) en dat je de optimale hoeveelheid werk voor een werknemer kunt 
berekenen door de vergelijking MO = MK voor het maximeren van het surplus op te lossen. Op 
dezelfde manier kun je nu het optimale aanbod van producten voor een winstmaximaliserend 
bedrijf bepalen. Grafisch vind je het optimale aanbod bij het snijpunt van de marktprijs (de 
horizontale zwarte lijn in figuur 2.2) en de MK-curve (de stijgende, groene curve in figuur 2.2).  
Rekenkundig is het optimale aanbod te bepalen door MO = MK als de vergelijking voor 
winstmaximalisatie op te lossen voor het optimale aanbod q*. 

Figuur 2.2 geeft de marktprijs en de MK-curve voor roestvrijstaal van de Hoogovens. Het optimale 
aanbod vind je met de vier stappen die je geleerd hebt in het blok Kiezen en welvaart (MO, MK, MS 
en MS = 0):
• MO voor Hoogovens is de marktprijs: MO = p = 3.
• MK voor Hoogovens zijn de marginale kosten: MK = 0,5q + 1.
• MS = MO – MK = 3 – (0,5q + 1) = 2 – 0,5q 
• Voor een winstmaximerende bedrijf geldt MS = 0. Oplossen voor de hoeveelheid die de winst 

maximeert geeft: 0 = 2 – 0,5q* ↔ 0,5q* = 2 ↔ q* = 400 miljoen kilo roestvrijstaal. 



129Mens & Economie  •  Markten en bedrijven

Figuur 2.2 Optimale productaanbod en producentensurplus  

Surplus 
Je hebt al gezien in Kiezen en welvaart dat je het surplus van een marktpartij bij een bepaalde 
hoeveelheid q kunt vinden door de marginale surplussen tussen 0 en q op te tellen. Grafisch is 
dat het oppervlak tussen de MO-curve en de MK-curve vanaf de y-as tot de hoeveelheid. Bij de 
optimale hoeveelheid q* is dit de driehoek vanaf de y-as tot het snijpunt van de marktprijs en de 
MK-curve. In figuur 2.2 is het maximale producentensurplus voor het bedrijf de groene driehoek. 
Als de marktprijs in het linkerpaneel van figuur 2.3 stijgt naar de rode lijn, groeit het surplus 
met het blauwe vlak. Het blauwe vlak in het rechterpaneel van figuur 2.3 laat zien hoeveel het 
surplus groeit als de marginale kosten dalen naar de paarse lijn.  

De individuele aanbodcurve als leveringdrempelcurve 
De individuele aanbodcurve geeft aan hoe de hoeveelheid die een bedrijf aanbiedt varieert met 
de marktprijs. De individuele aanbodcurve van een winstmaximerend bedrijf valt samen met 
de MK-curve, net zoals de aanbodcurve van een gezinshuishouden (van bijvoorbeeld arbeid) 
samenvalt met de leveringsdrempelcurve. Als de leveringsdrempel van een bedrijf geven de MK 
aan tegen welke minimale prijs een winstmaximerend bedrijf extra producten wil aanbieden. 

Figuur 2.3 Groei producentensurplus (blauwe oppervlak) bij hogere marktprijs (linkerpaneel) en 
lagere marginale kosten (rechterpaneel) 
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2.3  Toe- en uittreding, kostendekkende omzet en lange-termijn evenwicht 

d Doel
Je kunt uitleggen dat het aanbod van een product op lange termijn afhangt van de 
constante kosten van een bedrijf.

De directie van de Hoogovens moet beslissen of ze roestvrijstaal blijft ontwikkelen, produceren 
en verkopen. Er moeten fabrieken gebouwd worden, machines gekocht en mensen opgeleid. Naar 
welke kosten moeten ze nu kijken?

Toe- en uitredingsgedrag 
Het optimale aanbod van een bedrijf dat naar maximale winst streeft, hebben we tot nu 
onderzocht door alleen naar de marginale opbrengsten en de marginale kosten te kijken. Op 
de lange termijn gaat het echter ook om de vraag of je tot de markt toetreedt, er blijft of dat je 
de markt verlaat. Een bedrijf investeert alleen in producten waarmee het winst denkt te gaan 
maken. Het bedrijf zal daarom alleen blijven produceren als de gemiddelde opbrengsten (GO) 
van de marktprijs boven de gemiddelde totale kosten (GTK) liggen. Bedrijven produceren op 
lange termijn dus pas als de prijs boven de minimale GTK ligt en niet zoals op de korte termijn 
als de prijs boven de minimale gemiddelde variabele kosten (GVK) ligt. De reden is dat de 
bedrijven dan niet alleen hun variabele kosten moeten terugverdienen maar ook hun constante 
kosten. De productiefactoren die voor de constante kosten zorgen zijn dan namelijk niet 
verzonken; hun opofferingskosten zijn dus niet, zoals op de korte termijn, nul. 

Surplus en winst 
De marktprijs ligt in figuur 2.4 boven de minimale gemiddelde totale kosten GTKMIN, 
dus maakt het bedrijf winst. Zoals je gezien hebt in de vorige paragraaf wordt het totale 
producentensurplus weergegeven als het oppervlak tussen de marktprijs (MO-curve) en de 
MK-curve. In figuur 2.4 is dat de som van het rode en groene oppervlak. Alleen het groene deel 
van deze driehoek is winst. Dit deel is namelijk toe te schrijven aan een marktprijs die boven 
de GTKMIN ligt. Het rode deel is het deel van producentensurplus dat nodig is om de constante 
kosten te betalen.  

Figuur 2.4 Winst en break-even afzet
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In figuur 2.4 zie je het surplus van de Hoogovens bij een optimale hoeveelheid van 400 miljoen kilo 
staal. Hoogovens maakt winst op staal bij een prijs van € 3 per kilo. Deze winst is de oppervlakte 
van het groene vlak. Het producentensurplus is groter (€ 400 miljoen) maar daarvan moeten de 
constante kosten van € 100 miljoen vanaf. De winst is € 300 miljoen. 

Maximale, kostendekkende omzet 
Stel dat een bedrijf, bijvoorbeeld om marktaandeel te veroveren en op die manier te groeien, niet 
de winst maar de afzet wil maximaliseren maar zonder verlies te maken. De break-evenafzet 
is de maximale afzet waarbij de winst gelijk is aan nul en de opbrengsten (TO) dus de totale 
kosten (TK) dekken. De gemiddelde opbrengst (GO) van de marktprijs dekt de gemiddelde 
totale kosten (GTK). In formulevorm geldt dus dat bij de break-evenafzet geldt TO = TK en 
GO = GTK. In figuur 2.4 is de break-evenafzet het punt waar de rode GTK-lijn de marktprijs 
(GO) voor de tweede keer snijdt. Een bedrijf dat zijn afzet maximeert stopt dus niet zoals een 
winstmaximerend bedrijf bij het snijpunt van de horizontale marktprijscurve met de groene 
MK-curve maar pas bij het snijpunt van de marktprijscurve met de GTK-curve. 

De individuele aanbodcurve als GTK-curve in plaats van MK-curve 
Terwijl een bedrijf dat streeft naar maximale winst, het aanbod baseert op het snijpunt van 
de marktprijscurve met de MK-curve, baseert een bedrijf dat streeft naar maximale omzet het 
aanbod op het (tweede) snijpunt van de marktprijscurve met de GTK-curve. Daarom valt de 
aanbodcurve van een bedrijf dat naar maximale omzet streeft samen met het stijgende deel van 
GTK-curve en niet met, zoals bij een winstmaximerend bedrijf, de MK-curve. 

De Hoogovens speelt quitte op het staal wanneer het bedrijf ongeveer 746 miljoen kilo staal 
produceert. Bij deze hoeveelheid zijn de GTK gelijk aan de prijs van € 3.  

Lange termijn evenwicht  
Nieuwe bedrijven zullen toetreden tot de markt als ze winst kunnen maken. Dat is het geval 
als de marktprijzen boven het minimale GTK-niveau liggen. Door het extra aanbod van nieuwe 
bedrijven zal de marktprijs gaan dalen tot de marktprijs gelijk is aan het minimale GTK-niveau 
(GTKMIN). Als de marktprijs verder daalt, leiden bedrijven verlies en zullen ze de markt verlaten. 
Door het lagere collectieve aanbod dat daarvan het gevolg is zal de marktprijs dan weer gaan 
stijgen tot het minimale GTK-niveau. Op de lange termijn is dat dus het enige prijsniveau waar 
bedrijven niet uitreden maar ook niet toetreden. Elk bedrijf produceert in dat lange-termijn 
evenwicht op het niveau qMIN waar de GTK minimaal zijn, onafhankelijk of het naar maximale 
winst streeft of naar maximale afzet. De GO-curve van de lange-termijn prijs snijdt de MK-curve 
en de GTK-curve namelijk op hetzelfde punt: de afzet waar de GTK minimaal zijn.
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 In balans  •   
Samenwerken op markten en bedrijven

Markten
Markten zijn ruilplatformen waarop veel potentiële samenwerkingspartners elkaar kunnen
ontmoeten. Als de goederen die een groot aantal bedrijven produceren homogeen zijn, kan er 
sprake zijn van volkomen concurrentie. Dat voorkomt dat surplus verloren gaat door conflicten 
bij onderhandelingen over de prijs. Als potentiële transactiepartners een prijs vragen die minder 
gunstig is dan de marktprijs, kan je ze inwisselen voor anderen.

Collectieve vraagcurven en collectieve aanbodcurven beschrijven hoe collectieve vraag 
en collectief aanbod afhangen van de marktprijs. De prijselasticiteit van vraag en aanbod 
beschrijft hoe gevoelig vraag of aanbod zijn voor de marktprijs van datzelfde product. Bij de 
kruislingse prijselasticiteit gaat het om de marktprijs van een ander product. Afhankelijk van 
de inkomenselasticiteit van de vraag spreken we over inferieure, normale, noodzakelijke en 
luxe producten. 

Marktprijzen zorgen er voor dat zowel vragers als aanbieders er op vooruit gaan door te ruilen. 
De markt maximeert het totale surplus van vragers en aanbieders samen, het zogenoemde 
marktsurplus, omdat de collectieve vraagcurve samenvalt met de marginale opbrengsten voor 
vragers en de collectieve aanbodcurve samenvalt met de marginale kosten van aanbieders. 
Het surplus van alle vragers samen op de productmarkt heet consumentensurplus. Op de 
arbeidsmarkt heet dat surplus werkgeversurplus. Het surplus van alle aanbieders samen op de 
productmarkt heet producentensurplus en dat op de arbeidsmarkt werknemersurplus.    

Bedrijven
Bedrijven zijn duurzame samenwerkingsverbanden waarin de eigenaren van productiefactoren 
zich vrijwillig aan elkaar binden om samen te werken bij het produceren van producten. Relaties 
binnen een bedrijf hebben meestal een duurzamer karakter dan transacties op een markt. 

Alleen de variabele kosten bepalen de korte-termijnaanbodcurve omdat de constante kosten 
op de korte termijn vaak verzonken zijn. Op de langere termijn ligt dat anders. Dan moeten ook 
de constante kosten worden terugverdiend. Het bedrijf zal op lange termijn alleen produceren 
als de marktprijs op of boven de gemiddelde totale kosten ligt. De break-evenafzet is de 
maximale afzet en omzet waarbij de winst gelijk is aan nul. 

samenvatting
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 In balans  •   
Samenwerken op markten en bedrijven

Afzet: het totaal aantal producten dat een bedrijf verkoopt.

Break-evenafzet: de maximale afzet waarbij de winst gelijk is aan nul. 

Collectieve aanbodcurve: curve die de (horizontale) opstelsom van alle individuele 
aanbodcurven aangeeft.

Collectieve vraagcurve: curve die de (horizontale) opstelsom van alle individuele vraagcurven 
aangeeft.

Constante kosten: kosten die niet afhangen van de productie.

Consumentensurplus: het surplus van consumenten die producten vragen op de productmarkt.

Homogeen goed: goederen die voor consumenten inwisselbaar zijn. 

Inferieure producten: producten waar minder vraag naar is naarmate het inkomen van de 
vragers stijgt. 

Inkomenselasticiteit van de vraag: de verhouding tussen de procentuele verandering van de 
vraag aan de ene kant en de procentuele verandering van het inkomen aan de andere kant. 

Kruislingse prijselasticiteit: de verhouding tussen de procentuele verandering van een
bepaalde hoeveelheid van een product aan de ene kant en een procentuele verandering van de 
prijs van een ander product aan de andere kant.

Luxe producten: producten waarvan de inkomenselasticiteit van de vraag boven de 1 ligt. 

Marktsurplus: het totale surplus van ruil op de markt. Dit surplus is de som van het surplus van 
vragers en aanbieders.

Noodzakelijke producten: producten waarvan de inkomenselasticiteit van de vraag onder de 1 
ligt. 

Normale producten: producten waar meer vraag naar is naarmate het inkomen van vragers stijgt.  

Omzet: de totale opbrengst die de aanbieders ontvangen voor het leveren van producten.

Prijselasticiteit: de verhouding tussen de procentuele verandering van de hoeveelheid van een 
product aan de ene kant en een procentuele verandering van de prijs van dat product aan de 
andere kant. 

begrippenlijst
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Producentensurplus: het surplus van producenten die producten leveren op de productmarkt. 

Variabele kosten: kosten die afhangen van de productie.

Volkomen concurrentie: aanbieders en vragers op de markt zijn volledig inwisselbaar voor veel 
andere aanbieders en vragers en hebben daarom geen invloed op de marktprijs. 

Werkgeversurplus: het surplus van werkgevers die arbeid vragen op de arbeidsmarkt. 

Werknemersurplus: het surplus van werknemers die arbeid aanbieders op de arbeidsmarkt.

Winst: het bedrijfsresultaat op lange termijn als het verschil tussen het totale surplus en de 
totale constante kosten.
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Uit balans 
De markt faalt  
Markten en bedrijven helpen mensen beter samen te werken door te ruilen. Voor het goed 
functioneren van de markt als ruilplatform moet aan drie voorwaarden worden voldaan:
• Alle samenwerkingspartners moeten rationeel beslissen op basis van volledige informatie 

over de kwaliteit van de te ruilen goederen. 
• De effecten van de ruil op andere belanghebbenden moeten meegenomen worden in de 

marktprijs. 
• Marktpartijen moeten perfect inwisselbaar zijn zodat ze geen invloed hebben op 

marktprijzen.

In hoofdstuk 3 kijken we naar de eerste twee voorwaarden. Door gebrekkige informatie kan 
de ene partij de andere bedriegen en beroven. En als de kosten op derden van bijvoorbeeld 
milieuvervuiling niet worden meegenomen in de marktprijs kunnen marktpartijen de 
samenleving van welvaart beroven. 

Maak kennis met de appelteler Hermans uit Limburg. Hij probeert zo min mogelijk pesticiden te 
gebruiken, maar dat is moeilijk in een markt met concurrenten die andere keuzes maken.  

Hoofdstuk 4 laat zien dat bedrijven in sommige markten de marktprijs kunnen beïnvloeden ten 
koste van anderen. 

Maak kennis met de markt voor mobiele telefoons waar grote concerns de dienst uit maken.

Begrijpen wanneer de markt niet tot goede samenwerking leidt, daar gaat dit tweede deel over.
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 Hoofdstuk 3   •   Externe effecten  

Prijzen op markten zorgen voor wederkerigheid. Wanneer je iets neemt van iemand anders, dan 
compenseer je die persoon direct door een marktprijs te betalen. Maar als niet alle effecten van 
je gedrag op het surplus van anderen zijn opgenomen in de marktprijs, dan faalt de markt in het 
organiseren van samenwerking. In het blok Samenwerken en verdelen noemden we de effecten 
van de keuze van een beslisser op het surplus van iemand anders, externe effecten. Op markten 
spreek je van externe effecten als de effecten van het gedrag van beslissers op het surplus van 
andere belanghebbenden niet in de marktprijs zijn meegenomen. In dit hoofdstuk kijken we eerst 
naar private externe effecten: de effecten van het gedrag van de verkoper op het surplus van de 
koper. Daarna bezien we collectieve externe effecten: de effecten van het gedrag van marktpartijen 
op collectieve goederen, waarvan ook anderen profiteren.   

3.1  Private externe effecten

d Doel
Je kunt uitleggen waarom de geleverde kwaliteit van goederen niet altijd in marktprijzen tot 
uiting komt en hoe dat leidt tot averechtse selectie. 

Appelteler Hermans vindt het belangrijk om zo min mogelijk pesticiden te gebruiken. De appels 
worden er gezonder door en zijn dus ook beter voor de gezondheid van zijn klanten. Maar belonen 
de klanten daar Hermans ook voor? 

Asymmetrische informatie en private externe effecten
De markt organiseert wederkerigheid door alle effecten van het gedrag van transactiepartijen op 
elkaars surplus op te nemen in de marktprijs. Een voorwaarde daarvoor is wel dat consumenten 
de kwaliteit van de geleverde producten goed kunnen beoordelen als ze het product kopen. 
Maar bij veel producten is dat best lastig vanwege asymmetrische informatie over de kwaliteit. 
Producenten hebben vaak een informatievoorsprong: zij kennen de kwaliteit van de producten 
die ze verkopen, maar de consumenten leren de kwaliteit pas kennen nadat ze voor het product 
betaald hebben. Omdat de kwaliteit van het geleverde goed daardoor niet in de marktprijs tot 
uiting komt, kan de producent het surplus van de consument beïnvloeden door al of niet te 
kiezen voor goede kwaliteit. We spreken dan van een privaat extern effect: het effect dat niet in 
de marktprijs tot uiting komt betreft de transactiepartner in plaats van derde partijen buiten de 
markt.  

Belangenconflict en moreel wangedrag 
Externe effecten zorgen voor een belangenconflict: beslissers kunnen het eigen surplus vergroten 
ten koste van anderen. Als een beslisser deze mogelijkheid daadwerkelijk benut, spreken we van 
moreel wangedrag. Zo kunnen producenten misbruik maken van hun informatievoorsprong 
door op de kwaliteit van de geleverde goederen te beknibbelen. Dat morele wangedrag heeft 
gevolgen voor het gedrag van consumenten. Nadat ze het product gekocht hebben, merken de 
consumenten namelijk dat de kwaliteit van de producten te wensen overlaat. Daardoor verliezen 
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ze hun vertrouwen in de kwaliteit van de goederen en verlagen ze hun betalingsbereidheid. In 
het blok Samenwerken en verdelen noemden we dat een berovingsprobleem: als je bang bent om 
beroofd te worden, word je huiverig om samen te werken. 

In de supermarkt wordt appelsap aangeboden in mooie flessen die suggereren dat het sap is 
van appels uit Zuid-Limburg. Wie echter goed kijkt op de achterkant van de flessen, leest dat het 
appelsap is uit een concentraat. Dit concentraat komt uit Oost-Europa, maar de herkomst staat 
niet op de verpakking. In Nederland wordt alleen maar water toegevoegd om er sap van te maken. 
Appelteler Hermans ergert zich hieraan omdat de consument geen idee heeft over de herkomst en 
voedingswaarde van het sap. 

Averechtse selectie 
De lagere marktprijs die het gevolg is van de dalende betalingsbereidheid van consumenten 
geldt voor alle aanbieders, ook voor degenen die goede kwaliteit leveren. Daardoor kunnen 
aanbieders die goede kwaliteit leveren hun hogere kosten niet meer dekken uit de marktprijs en 
moeten daarom de markt verlaten. Alleen de aanbieders die slechte kwaliteit leveren overleven. 
Concurrentie selecteert dus niet de aanbieders die het belang van de klant (een hoogkwalitatief 
product) het beste dienen, maar de aanbieders die het beste zijn in het beroven van klanten 
(door ze te bedriegen en lage kwaliteit te leveren). Je spreekt daarom van averechtse selectie. 

De markt voldoet niet meer aan de voorwaarden voor goede samenwerking uit paragraaf 1.4 
van het blok Samenwerken en verdelen. Omdat de marktprijs geen rekening houdt met de 
kwaliteit die aanbieders leveren, beloont de marktprijs aanbieders die goede kwaliteit leveren 
onvoldoende en komt de markt voor hoogkwalitatieve producten niet tot stand. Als de kwaliteit 
van geleverde goederen niet in de marktprijs tot uiting komt omdat consumenten de kwaliteit 
niet goed kunnen beoordelen, faalt de marktprijs in het organiseren van wederkerigheid tussen 
aanbieders die goede kwaliteit leveren en de consumenten die daarvan profiteren.

De Limburgse appeltelers kunnen niet concurreren met het appelsap uit Oost-Europees 
concentraat. De consument ziet en proeft het verschil niet en gaat voor de goedkopere flessen. 
Sommige Limburgse appeltelers zijn ertoe overgegaan om hun eigen sap dan ook maar uit het 
concentraat te maken. Anders zouden ze er mee moeten stoppen.  

Als de maatschappij vindt dat consumenten bepaalde hoogkwalitatieve goederen onvoldoende 
waarderen door het betalen van een marktprijs, noemen we dat quasi-collectieve goederen. 
Omdat de waarde van deze goederen niet tot uiting komt in de marktprijs, hebben de keuzes 
van aanbieders om deze goederen aan te bieden positieve private externe effecten. Alhoewel 
het private, want uitsluitbare, goederen betreft, worden deze goederen vaak door de overheid 
aangeboden of gesubsidieerd. De positieve externe effecten geven deze private goederen een 
collectief karakter. Voorbeelden zijn onderwijs en de zorg.

Onderwijs is een te belangrijke markt voor Nederland. Zonder overheid wordt er onderwijs 
aangeboden, maar dat is duur en is de kwaliteit is onduidelijk. Daarom betaalt de overheid 
het grootste gedeelte van de rekening. De scholen zijn overigens private instellingen. De 
Onderwijsinspectie controleert of deze instellingen aan de kwaliteitseisen voldoen. 
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3.2  Collectieve externe effecten 

d Doel
Je begrijpt waarom collectieve externe effecten vaak niet in de marktprijzen tot uiting 
komen met averechtse selectie als gevolg. 

Appelteler Hermans heeft nog een tweede reden om zo min mogelijk pesticiden te gebruiken. Ze 
zijn slecht voor de natuur. Iedereen vindt natuur belangrijk. Maar wat schiet Hermans daar mee 
op bij het telen van appels?

Collectieve goederen en collectieve externe effecten
In het blok Samenwerken en verdelen heb je geleerd dat het moeilijk is samenwerken te organiseren 
bij het realiseren van collectieve goederen (zoals een schoon milieu) omdat belanghebbenden van 
het profijt kunnen genieten zonder er voor te betalen. Vaak komen de effecten van het gedrag van 
de marktpartijen op collectieve goederen daarom niet tot uiting in marktprijzen. We spreken dan 
van collectieve externe effecten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van geluidsoverlast voor de om-
wonenden van een luchthaven die niet zijn meegenomen in de prijs van vliegtickets. 

Maatschappelijk surplus versus marktsurplus 
Collectieve externe effecten zorgen voor een belangenconflict tussen de marktpartijen aan de 
ene kant en de rest van de samenleving aan de andere kant. Vragers en aanbieders kunnen het 
marktsurplus (de som van het consumentensurplus en het producentensurplus) vergroten 
ten koste van het maatschappelijk surplus. Dat surplus is een breder welvaartsbegrip dan het 
marktsurplus omdat het de surplussen optelt van alle belanghebbenden, inclusief degenen die 
niet op de markt handelen maar wel profiteren van collectieve goederen die door de transacties 
op de markt beïnvloed worden.   

Moreel wangedrag en averechtse selectie 
Als marktpartijen de mogelijkheid benutten om hun eigen surplus te vergroten ten koste van 
het maatschappelijke surplus, spreken we van moreel wangedrag. Denk bijvoorbeeld aan 
goedkope vliegreizen waarbij vliegmaatschappijen en reizigers niet betalen voor de milieuschade 
waarmee ze toekomstige generaties opzadelen. Moreel wangedrag leidt tot averechtse selectie: 
bedrijven die zich inzetten voor het maatschappelijk surplus verliezen de concurrentiestrijd van 
aanbieders die hun eigen surplus verhogen door het maatschappelijk surplus te beroven. 

Appelkwekerijen in de Betuwe vervuilen volgens Greenpeace de bodem en de omgeving. Hierdoor 
vertonen de kwekers moreel wangedrag, want ze verontreinigingen een collectieve goed. Ook bijen 
en andere insecten worden door de pesticiden geraakt. Boeren die niet mee gaan met het heftige 
gebruik van de bestrijdingsmiddelen verliezen niet alleen een deel van de oogst maar ook de 
concurrentie met de kwekers die wel bestrijdingsmiddelen wel gebruiken. 

Maatschappelijke versus private betalingsbereidheid  
Stel je voor dat een producent een goed op de markt brengt met positieve effecten op een 
collectief goed, denk aan zonnepanelen. De maatschappelijke betalingsbereidheid is dan 
wat alle belanghebbenden samen maximaal zouden willen betalen voor het profijt van het 
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collectieve goed, als zij er alleen van zouden kunnen genieten door ervoor te betalen. Maar 
omdat de belanghebbenden kunnen meeliften op de bijdragen van anderen, is de feitelijke 
betalingsbereidheid beperkt tot het deel van het profijt dat uitsluitbaar is. Je noemt deze 
betalingsbereidheid voor private goederen die op de vrije markt tot uiting komt de private 
betalingsbereidheid. 

Prijs- en gedragsverstoringen  
Doordat de private betalingsbereidheid de maatschappelijke betalingsbereidheid onderschat, neemt 
de marktprijs niet alle maatschappelijke opbrengsten mee. Deze prijsverstoring resulteert in een 
gedragsverstoring bij aanbieders die hun eigenbelang vooropzetten: door minder producten te leveren 
verhogen aanbieders hun eigen surplus en dat van vragers ten koste van het maatschappelijk surplus. 

De appelbomen van kweker Hermans staan in april in bloei. Dat is een positief extern effect: 
de kleurige appelgaarden trekken toeristen aan. Bovendien profiteren imkers, want de bijen 
produceren volop honing. Hermans profiteert ook weer van de bijen, want die bevruchten de 
appelbomen. De honing is voor Hermans bijzaak. Het gaat hem om de appels. Hermans heeft zich 
weleens afgevraagd of hij aan een imker geld kan vragen, maar daar zag hij snel van af. Hij kan 
de bijen niet tegen houden om de boomgaard in te vliegen. 

Deugd- en zondegoederen 
We spreken van een sociaal deugdgoed als van een goed te weinig wordt geproduceerd omdat 
de feitelijke betalingsbereidheid van vragers op de markt, en daardoor de marktprijzen die 
aanbieders ontvangen, het positieve effect van deze goederen op het maatschappelijke surplus 
onderschatten. Een sociaal zondegoed wordt juist te veel geproduceerd en geconsumeerd 
vanuit maatschappelijk perspectief. De feitelijke leveringsdrempel van aanbieders en daardoor 
de prijzen die vragers betalen onderschatten de maatschappelijke kosten. 

Figuur 3.1 Collectieve externe effecten en marktevenwicht  

Figuur 3.1 laat een markt zien van een sociaal deugdgoed: ecologisch geteelde appels. De feitelijke 
betalingsbereidheid voor het private profijt, de zogenoemde private betalingsbereidheid (de 
blauwe lijn) ligt onder de som van de betalingsbereidheid van alle belanghebbenden samen 
(de groene lijn). Door deze prijsverstoring (de rode pijl) is de evenwichtshoeveelheid op de 
markt (QP) lager dan de hoeveelheid die het maatschappelijke surplus maximeert (QM). Deze 
gedragsverstoring is de horizontale bruine pijl.

Hoeveelheid producten  (ecologische appels in miljoenen kg)

Aanbodcurve: QA = p 

Maatschappelijke betalingsbereidheid: p = –QV + 8

Private betalingsbereidheid: p = –QV + 6
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 Hoofdstuk 4   •   Marktmacht  

In hoofdstuk 2 keken we naar markten waarop marktpartijen inwisselbaar zijn. Dan is er 
volkomen concurrentie en leidt het prijsmechanisme tot het maximale marktsurplus. Maar op 
veel markten zijn marktpartijen niet inwisselbaar en kunnen ze door de prijs te beïnvloeden 
andere marktpartijen beroven.   

4.1  Marktstructuur en marktmacht 

d Doel
Je weet wat marktmacht is en hoe marktmacht bepaald wordt door twee dimensies van de 
marktstructuur: productdifferentiatie en toetredingsmogelijkheden. 

De staalproducent Hoogovens wil graag meer winst maken. De staalmarkt is erg concurrerend. 
Hoogovens mikt daarom op heel dun staal voor de verpakkingsindustrie. Voor blikjes. Zo dun als 
in IJmuiden kunnen andere staalproducenten geen staal produceren. Ook levert de Hoogovens 
hoogwaardig staal voor de auto-industrie. Maar gaat hiermee de winst ook omhoog? 

Marktmacht door productdifferentiatie of schaalvoordelen
Een partij heeft marktmacht als partijen de marktprijs kunnen beïnvloeden. Partijen kunnen op 
twee manieren marktmacht krijgen:
• Productdifferentiatie. Bedrijven kunnen hun winst vergroten door een uniek product 

te maken dat verschilt van de producten die andere bedrijven leveren. Door deze 
productdifferentiatie kunnen klanten alleen bij dat ene bedrijf terecht als ze dat unieke 
product willen aanschaffen. Het bedrijf is dus niet inwisselbaar voor anderen. 

• Schaalvoordelen. Als er sprake is van schaalvoordelen zijn grote partijen in het voordeel; 
het is dan lastig voor nieuwkomers om toe te treden tot een markt. Er zijn twee soorten 
schaalvoordelen:
- Schaalvoordelen aan de aanbodkant. Als bedrijven veel moeten investeren in onderzoek, 

productiefaciliteiten of naamsbekendheid voordat klanten het product gaan kopen, 
hebben aanbieders hoge constante kosten. De gemiddelde totale kosten dalen dan 
naarmate het bedrijf meer produceert. Wie het meeste produceert heeft dan de laagste 
kosten per product. Dit maakt het moeilijk voor andere bedrijven om toe te treden tot de 
markt. 

- Schaalvoordelen aan de vraagkant. Sommige producten worden pas aantrekkelijk 
voor vragers als er veel klanten zijn. Denk bijvoorbeeld aan mode-producten. Ook 
zogenoemde netwerkeffecten leiden tot schaalvoordelen: een netwerk of platform 
wordt aantrekkelijker naarmate er meer mensen aan meedoen omdat je dan meer 
keuzemogelijkheden hebt. Dat zie je bij een platform als Marktplaats of Twitter. Wie 
minder gebruikers heeft valt af. Nieuwe bedrijven kunnen moeilijk toetreden. 
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De Hoogovens differentieert het staalproduct naar verpakking en naar de auto-industrie. Op deze 
manier hoopt het bedrijf deze markten naar zich toe te trekken, waardoor ook schaalvoordelen 
maximaal benut worden. Voor de fabriek in IJmuiden geldt hoe meer er geproduceerd wordt, hoe 
lager de kosten per eenheid product. Deze schaalvoordelen zijn vooral aan de aanbodkant. 

Marktstructuur
Figuur 4.1 beschrijft de marktstructuur langs de twee dimensies die marktmacht bepalen. 
Afhankelijk van de productdifferentiatie (verticaal) en toetredingsmogelijkheden (horizontaal) 
zijn er verschillende marktvormen. Als partijen dezelfde goederen leveren (zoals de benzine 
van verschillende oliemaatschappijen) noemen we deze goederen homogeen; als de producten 
verschillen (zoals automodellen) noemen we ze heterogeen. 

Figuur 4.1 Marktvormen

Vijf marktvormen
In figuur 4.1 zie je vijf marktvormen (er staan twee in het rode vak):
• Volkomen concurrentie: de aanbieders zijn volledig inwisselbaar omdat het om een 

homogeen goed gaat met veel aanbieders die vrij kunnen toetreden. Er zijn bijvoorbeeld veel 
boeren die appels leveren.

• Homogeen oligopolie: aanbieders leveren hetzelfde, homogene goed, maar 
vanwege schaalvoordelen zijn er maar een paar aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan 
oliemaatschappijen, die voor benzine grote raffinaderijen hebben.

• Monopolistische concurrentie: er zijn veel aanbieders, maar ze hebben door 
productdifferentiatie invloed op de prijs van het unieke product dat ze leveren. Maar de 
producten van de verschillende aanbieders vervullen wel dezelfde behoefte. Bovendien 
kunnen nieuwe aanbieders vrij toetreden. Een voorbeeld hiervan is restaurants. 

• Heterogeen oligopolie en monopolie: bij een heterogeen oligopolie levert elke aanbieder 
verschillende producten maar zijn er vanwege schaalvoordelen maar een paar aanbieders op 
de markt. Denk bijvoorbeeld aan de fabrikanten van mobieltjes. Als er maar één aanbieder is 
spreken we van een monopolie.

  

Volkomen
concurrentie

Monopolistische 
concurrentie

Homogeen 
oligopolie

Heterogeen
oligopolie

Monopolie

Veel partijen in 
dezelfde markt 

(vrije toetreding)

Heterogene goederen
(productdifferentiatie)

Homogeen goed

Weinig partijen  
in dezelfde markt 
(geen vrije toetreding)



144

4.2  Monopolie  

d Doel
Je leert de afzet en prijs te bepalen van een monopolist die streeft naar maximale winst of 
maximale omzet.

Hoogovens is bezig met een nieuwe techniek om staal te maken in een cycloonoven. Hiermee 
zou bij de staalproductie 20 procent minder energie nodig zijn. Wanneer dit lukt dan zijn de 
Hoogovens monopolist op dit duurzame staal. Hoogovens streeft naar maximale winst. Welke 
prijs kan Hoogovens dan vragen voor dit duurzame staal? 

Degressieve in plaats van progressieve kosten
Tot nu toe keken we naar producten waarvan de gemiddelde variabele kosten (GVK) stijgen met de 
productie. We spreken dan van progressieve variabele kosten. Voor sommige producten moet een 
bedrijf eerst veel investeren in ontwikkeling of marketing maar zijn de gemiddelde variabele kosten 
per product (GVK) daarna constant. De variabele kosten noemen we dan proportioneel: de GVK 
blijft constant als het bedrijf meer produceert. Omdat de gemiddelde constante kosten per product 
(GCK) afnemen met de productie, dalen dan ook de gemiddelde totale kosten (GTK) naarmate je 
meer produceert. We noemen de totale kosten dan degressief. Er zijn dan schaalvoordelen: de 
gemiddelde totale kosten zijn lager naarmate bedrijven op grotere schaal produceren. De gemiddelde 
totale kosten zijn het laagst als maar één aanbieder de hele markt bedient: de monopolist.

Dalende in plaats van horizontale GO-curve  
Een monopolist heeft marktmacht: het kan de marktprijs (de gemiddelde opbrengst per product, GO) 
verhogen door minder te produceren. Omdat het marktaandeel van de monopolist 100% is, valt de 
GO-curve van een monopolist als prijs-afzetlijn samen met de collectieve vraagcurve. Daarom daalt 
de GO-curve van een monopolist met de afzet.  

Figuur 4.2 Gemiddelde opbrengsten en gemiddelde kosten bij volkomen concurrentie (linkerpaneel) 
en bij een monopolie (rechterpaneel)

Figuur 4.2 vergelijkt de opbrengsten- en kostenstructuur van een monopolist (rechterpaneel) 
met die van een bedrijf op een markt met volkomen concurrentie (linkerpaneel). Terwijl bij 
volkomen concurrentie de zwarte GO-curve horizontaal is en de blauwe GVK-curve stijgt, is 
bij de monopolist de blauwe GVK-curve horizontaal en daalt de zwarte GO-curve. Als de som 
van degressieve constante kosten (de dalende paarse GCK-curve) en de proportionele variabele 
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kosten (de horizontale blauwe GVK-curve), zijn de totale kosten van een monopolist degressief 
(de dalende rode GTK-curve). De monopolist profiteert voortdurend van schaalvoordelen: de GTK 
stijgen niet, zoals bij volkomen concurrentie, bij hoge afzet. 

Kannibalisatie-effect en de maximale omzet  
Een monopolist die meer producten wil afzetten, zal de marktprijs moeten verlagen. De omzet 
stijgt dan door de hogere afzet, maar daalt door de lagere prijs voor de afzet die je anders al 
zou hebben. Dat laatste noemen we het kannibalisatie-effect (KE): voor elke extra eenheid 
die een monopolist wil verkopen, eet de daarvoor benodigde lagere prijs een deel van de 
bestaande omzet op. De maximale totale omzet (TO) wordt bereikt als het directe positieve 
effect van een extra eenheid (de gemiddelde opbrengst GO) precies opweegt tegen het negatieve 
kannibalisatie-effect, zodat de marginale opbrengst (MO) nul is: MO = GO – KE = 0. Als de totale 
omzet maximaal is, is de prijselasticiteit van de vraag precies –1. De procentuele veranderingen 
van afzet en prijs zijn dan precies even groot en houden elkaar dus in evenwicht.

Figuur 4.3 Maximale omzet en maximale winst van een monopolist

Figuur 4.3 laat zien hoe een monopolist de omzet maximaliseert. De omzet is maximaal waar het 
negatieve kannibalisatie-effect (de paarse lijn 2Q met dezelfde hellingshoek als de vraagcurve) 
de dalende vraagcurve (de donkergroene lijn, p = –2Q + 60) snijdt. Voor de afzet QO die de omzet 
maximeert geldt daarom –2QO + 60 = 2QO. Oplossen voor QO geeft 60 = 4QO ↔ QO = 15. Invullen in 
de vraagcurve geeft dan de omzetmaximerende prijs pO = 30, dus €30 per ton staal. 

Leveringsdrempel en de maximale winst
De leveringsdrempel van een monopolist bestaat uit twee delen: de marginale productiekosten en 
het kannibalisatie-effect. In het blok Kiezen en welvaart heb je geleerd dat een rationele beslisser 
zijn of haar surplus maximaliseert door te blijven ruilen totdat de leveringsdrempel gelijk is aan de 
marktprijs. Net als een rationeel gezin dat zijn surplus maximeert, zet een rationele monopolist die 
streeft naar maximale winst (en surplus) daarom zijn leveringsdrempel gelijk aan de marktprijs. 
 
In figuur 4.3 is de (blauwe) leveringsdrempel de optelsom van de (lichtgroene) marginale kosten 
(van 10) en het kannibalisatie-effect (van 2Q): 2Q + 10. Als Hoogovens de winst wil maximeren, 
kiest het de afzet waar de leveringsdrempel (2Q + 10) gelijk is aan de marktprijs (P = –2Q + 60). 
Voor de afzet QW die de winst maximeert geldt daarom –2QW + 60 = 2QW + 10. Oplossen voor QW 
geeft dan 50 = 4QW ↔ QW = 12,5. Invullen in de vraagcurve of de leveringsdrempel geeft dan de 
winstmaximerende prijs pW = 35, dus €35 per ton staal.

Hoeveelheid producten (in miljoenen ton staal)
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4.3  Monopolistische concurrentie  

d Doel
Je leert dat monopolistische concurrentie op korte termijn op een monopolie lijkt, maar dat 
toe- en uittreding op lange termijn de winsten beperkt . 

Op de markt voor mobiele telefoonwinkels is er sprake van veel concurrentie. Toch is elke 
winkel weer net anders, en zijn er net weer andere aanbiedingen bij andere providers. Net als 
een monopolist kan elke telefoonwinkel zijn eigen prijs kiezen voor een bepaald aanbod. De 
telefoonwinkel wil ook zo veel mogelijk winst maken. Net als een monopolist. Maar waarom is er 
dan toch een ‘groot’ verschil tussen deze twee marktvormen?

Winst of verlies
In de vorige paragraaf zag je dat een monopolist door zijn marktmacht een prijs kan afdwingen 
die boven de variabele kosten ligt. Bij die prijs is zijn winst maximaal, maar of die winst ook groter 
is dan nul hangt af van de omvang van de constante kosten. Alleen als de prijs (GO) ook boven de 
gemiddelde totale kosten (GTK) ligt, is er sprake van winst (zodat TW = TO – TK = (GO – GK) * Q > 0). 
In figuur 4.4 is de winst maximaal bij het snijpunt van de collectieve vraag (GO) en de 
leveringsdrempel. Alleen als dat snijpunt boven de rode curve ligt van de gemiddelde totale 
kosten (GTK), maakt de monopolist winst. Het verticale verschil tussen de donkergroene GO-
curve en de rode GTK-curve is de gemiddelde winst (GW = GO – GTK). Voor de totale winst moet 
je dat vermenigvuldigen met de afzet (TW = GW * Q), oftewel het oppervlak van het groene vlak. 
Het rode vlak dekt de constante kosten.

Figuur 4.4 Winstmaximerende en maximale kostendekkende afzet van een monopolist

Uit het snijpunt van de collectieve vraagcurve en de leveringsdrempelcurve in figuur 4.4 vinden 
we dat de prijs gelijk is aan € 35 per ton staal bij maximale winst. De bijbehorende afzet is  
12,5 miljoen ton staal. De omzet is gelijk aan € 35 * 12,5 = € 437,5 miljoen euro. Bij een afzet van 12,5 
miljoen ton staal zijn de gemiddelde totale kosten gelijk aan GTK = 10 + (200/12,5) = € 26 per ton 
staal. De totale kosten voor 12,5 miljoen ton staal kunnen we dan berekenen als:  
TK = GTK  *Q = € 26 * 12,5 = €325 miljoen. De maximale totale winst is dan gelijk aan  
TW = TO – TK = € 437,5 – €325 = € 112,5 miljoen.

Hoeveelheid producten (in miljoenen ton staal)
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Maximale kostendekkende afzet
Stel dat een monopolist, bijvoorbeeld om marktaandeel te veroveren, niet de winst maar de 
afzet wil maximaliseren. Hij wil echter geen verlies maken. Deze maximale kostendekkende 
afzet, de zogenoemde break-evenafzet waarbij de opbrengsten (TO) de totale kosten (TK) dekken, 
vind je als het (tweede) snijpunt van de gemiddelde totale kosten (de rode GTK-curve) en de 
donkergroene vraaglijn (de GO-curve). In dat punt zijn de gemiddelde kosten en opbrengsten 
gelijk en dus ook de totale kosten en opbrengsten.

Monopolistische concurrentie 
Bij monopolistische concurrentie kunnen nieuwe bedrijven niet direct toetreden tot de 
marktsegmenten van de bestaande aanbieders omdat ze andere producten voortbrengen. 
Bedrijven concurreren liever op productdifferentiatie dan op prijs, bijvoorbeeld door unieke 
kwaliteiten of services aan te bieden. Denk aan de grote variëteit in mobiele telefoons en 
abonnementsvormen. Met die verschillende producten kunnen bedrijven wel vergelijkbare 
behoeften van de consumenten vervullen. Als er in een markt met monopolistische concurrentie 
winst gemaakt wordt zullen bedrijven toetreden met eigen, net even andere, producten. 
Daardoor dalen de prijzen van de andere bedrijven tot hun winst teruggebracht is tot nul en 
nieuwe bedrijven geen prikkel meer hebben om toe te treden. Wordt er verlies gemaakt, dan 
treden bedrijven uit totdat de prijzen weer genoeg gestegen zijn om verlies van de overblijvende 
bedrijven te voorkomen. Door de concurrentie van toe- en uitreders verdienen de aanbieders op 
lange termijn precies genoeg om hun constante kosten terug te verdienen. De winst is precies 
nul. 

In figuur 4.5 zie je het lange-termijn evenwicht bij monopolistische concurrentie: de vraagcurve 
raakt de (rode) GTK-curve. De GO-curve snijdt de leveringsdrempelcurve (voor maximale winst) 
dan op het hetzelfde punt waar het de GTK-curve (voor maximale kostendekkende afzet) 
raakt. Net zoals in lange-termijn evenwicht bij volkomen concurrentie, zal een bedrijf dat naar 
maximale kostendekkende afzet streeft, dezelfde afzet moeten kiezen als een winstmaximerend 
bedrijf. Anders gezegd: een bedrijf heeft geen vrijheid om van winstmaximalisatie af te wijken: 
anders maakt het verlies en is de continuïteit in gevaar. 

Figuur 4.5 Monopolistische concurrentie
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4.4  Oligopolie

d Doel
Je leert dat in een oligopolie aanbieders elkaars gedrag en elkaars surplus beïnvloeden. 

De mobiele telefoonproducenten Apple en Samsung hebben samen bijna de hele mobiele 
telefoonmarkt in handen. Hoe kunnen ze zoveel mogelijk winst maken?

Belangenconflict tussen aanbieders   
Bij een oligopolie is er een beperkt aantal aanbieders. Ze hebben marktmacht maar zijn ook 
van elkaar afhankelijk. Als de ene aanbieder zijn afzet verhoogt, verlaagt dat de omzet van de 
andere doordat de marktprijs voor iedereen daalt. In tabel 4.1 zie je dat dit belangenconflict tot 
een gevangenendilemma leidt op een markt met twee aanbieders, een zogenaamd duopolie. 
De dominante strategie van beide spelers is een hoge afzet maar ze zouden beter af zijn als ze 
allebei hun afzet zouden verlagen. Het individuele belang van een hogere afzet botst met het 
gezamenlijke belang van een hogere marktprijs. 
 
Tabel 4.1 geeft de, sterk versimpelde, pay-off matrix voor Apple en Samsung. Als ze allebei kiezen 
voor een lage afzet is hun gezamenlijke winst maximaal. Maar dit is geen Nash evenwicht: door 
hun afzet te verhogen, kunnen ze hun eigen winst met € 1 miljard verhogen ten koste van een 
lagere winst van € 2 miljard voor de ander. In het Nash evenwicht ervaren ze zowel de winst van 
€ 1 miljard als het verlies van € 2 miljard omdat ze ook slachtoffer zijn van de hogere afzet van de 
ander. Daardoor verliezen beide bedrijven per saldo € 1 miljard en zijn ze allebei slechter af. 

Tabel 4.1. Duopolie en gevangenendilemma (resultaten zijn winsten in miljarden euro’s)

Apple

Hoge prijs en lage afzet Lage prijs en hoge afzet  

Samsung 
Hoge prijs en lage afzet ( 1 ; 1 ) ( –1 ; 2 )

Lage prijs en hoge afzet  ( 2 ; –1 ) ( 0 ; 0 )

Herhaald spel met tit-for-tat stategie 
Als aanbieders elkaar vaker tegenkomen op de markt, spelen ze een herhaald spel.  Door elkaar 
te straffen en belonen met een tit-for-tat strategie kunnen ze dan coöperatief gedrag afdwingen. 
Het nadeel van dit tit-for-tat gedrag is dat partijen verstrikt kunnen raken in een negatieve 
spiraal als partijen fouten maken of elkaar verkeerd begrijpen. Er kan dan onbedoeld een 
prijzenoorlog ontstaan. 

Zelfbinding en geloofwaardige dreiging 
Een omgekeerd probleem is dat dreigen met tit-for-tat gedrag niet geloofwaardig is. Met het 
ontketenen van een prijzenoorlog straft een bedrijf namelijk niet alleen de ander, maar benadeelt 
het bedrijf ook zichzelf. De concurrenten verwachten daarom dat het bedrijf hen niet zal straffen 
door prijzen nog verder te verlagen wanneer zij hun afzet verhogen. Om de verwachtingen over 
haar gedrag te beïnvloeden, moet een bedrijf laten zien dat ze het écht meent als ze met een 
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prijzenoorlog dreigt. In het blok Samenwerken en verdelen heb je gezien hoe je de verwachtingen 
van anderen over jouw gedrag kunt beïnvloeden door je zelf op een zichtbare manier te binden 
aan een onomkeerbare keuze. Een belangrijke vorm van zelfbinding zijn verzonken kosten. Om 
de dreiging met een prijzenoorlog geloofwaardig te maken, kun je bijvoorbeeld investeren in een 
grote productcapaciteit die je alleen kunt gebruiken voor een bepaald product. 

Je ziet in figuur 4.6 de beslisboom van de duopolisten Apple en Samsung. Samsung kan kiezen om 
dan zichtbaar te investeren in een dure fabriek die alleen te gebruiken is voor een nieuwe telefoon 
met een vouwbaar scherm. Apple weet nu dat Samsung de telefoon zelfs tegen een lage prijs zal 
aanbieden om de fabriek maar te laten draaien. Daarmee beïnvloedt Samsung de keuze van Apple 
om toe te treden. De dreiging om na toetreding van Apple de prijzen laag te houden is geloofwaardig. 
Daardoor ziet Apple af van toetreding tot de markt voor vouwbare schermen. Zonder het bouwen 
van deze fabriek zou de dreiging niet geloofwaardig zijn en zou Apple wel toetreden.  

Figuur 4.6 Zelfbinding en duopolie (resultaten zijn winsten in miljarden euro’s)  

Samenspanning en beroving  
Bedrijven maken soms afspraken, bijvoorbeeld over de prijzen en de verdeling van de productie, om 
hun marktmacht te vergroten. Je spreekt dan van een kartel. Samenwerking in kartels is wettelijk 
verboden omdat het beperken van de onderlinge concurrentie ten koste gaat van consumenten. 

In tabel 4.2 is de versimpelde pay-off matrix voor Apple en Samsung uitgebreid met de gevolgen 
voor het consumentensurplus. Je ziet dat de strategie van een lage afzet en een hoge prijs de 
consumenten berooft van surplus. Bij een lage prijs is het surplus voor alle vragers en aanbieders 
maximaal. Maar het surplus voor de aanbieders is dan wel weg. Het derde getal staat voor het 
consumentensurplus en het vierde getal voor het totale surplus van alle vragers en aanbieders 
samen. De surplussen zijn gemeten in miljarden euro’s.  

Tabel 4.2 Duopolie en het beroven van consumenten

Apple

Lage afzet, hoge prijs Hoge afzet, lage prijs 

Samsung 
Lage afzet, hoge prijs ( 1 ; 1 ; 0 ; 2 ) ( –1 ; 2 ; 2 ; 3 )

Hoge afzet, lage prijs ( 2 ; –1 ; 2 ; 3 ) ( 0 ; 0 ; 4 ; 4 )

 

Samsung

Investeren

Niet investeren

Toetreden

Toetreden

Niet toetreden

Niet toetreden

–1 ; 0

2 ; –1

0 ; 1

1 ; 1

Apple

Apple
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 Uit balans  •  De markt faalt 

De markt kan falen bij het organiseren van wederkerigheid omdat niet alle externe effecten
op het maatschappelijk surplus beprijsd zijn. Individuele belangen botsen dan met het
collectieve belang van een zo groot mogelijk maatschappelijk surplus. Concurrentie leidt dan 
tot averechtse selectie: bedrijven concurreren op wie het beste is in het beroven in plaats 
van het dienen van anderen. De reikwijdte van private externe effecten is beperkt tot de 
transactiepartners zelf. De complexiteit van de samenwerking maakt dat vragers de kwaliteit 
van het geleverde goed niet goed kunnen beoordelen. Vertrouwen in wederkerigheid is dan 
kwetsbaar voor besmettelijk moreel wangedrag waarbij aanbieders vragers beroven door op de 
kwaliteit te beknibbelen. 

Collectieve externe effecten strekken zich uit naar degenen die niet als vrager of aanbieder
beslissen over de transactie. De complexiteit betreft hier niet zozeer de aard van het geruilde 
goed maar het grote aantal belanghebbenden. De externe effecten hebben namelijk het karakter 
van een collectief goed. Het niet-uitsluitbare karakter van deze goederen maakt het organiseren 
van wederkerigheid via de markt moeilijk: degene die betaalt voor het internaliseren van de 
externe effecten profiteert daar zelf nauwelijks van. Als de collectieve externe effecten niet 
worden geïnternaliseerd in marktprijzen, zijn de marktprijzen geen goede indicator meer 
voor het effect van het gedrag van marktpartijen op het maatschappelijk surplus. Het gevolg 
is een conflict tussen het individuele en maatschappelijke belang. Goederen waarvan het 
maatschappelijke surplus door positieve externe effecten boven het individuele surplus ligt 
noemen we sociale deugdgoederen. Zijn de positieve externe effecten privaat, dan spreken 
we van quasi-collectieve goederen. Bij negatieve externe effecten spreken we van sociale 
zondegoederen: het individuele surplus ligt hier boven het maatschappelijke surplus. 

Ook marktmacht en schaalvoordelen doen marktprijzen falen bij het organiseren van
wederkerigheid. Bij schaalvoordelen verlopen de totale kosten degressief. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als er constante kosten zijn en de variabele kosten proportioneel in plaats van 
progressief zijn. Marktmacht van aanbieders wordt veroorzaakt door productdifferentiatie 
en toetredingsdrempels. Productdifferentiatie resulteert in marktmacht bij monopolistische 
concurrentie. Bij een homogeen oligopolie zijn toetredingsdrempels de oorzaak. Bij een 
heterogeen oligopolie of een monopolie spelen beide beperkingen van de concurrentie een 
rol. Een partij met marktmacht kan zijn afzet verlagen om zijn transactiepartners van surplus 
te beroven via een voor hen ongunstiger marktprijs. De prijs-afzetlijn geeft aan hoe effectief 
een lagere afzet is in het verhogen van de prijs.  Samenspannen van aanbieders in kartels is 
verboden omdat het de doelmatigheid van de markt aantast. 

samenvatting
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Uit balans  •  De markt faalt 

Averechtse selectie: proces waarbij goederen met lage kwaliteit goederen met hoge kwaliteit uit 
de markt prijzen, omdat vragers de kwaliteit van de goederen niet goed kunnen beoordelen.

Degressieve kosten: gemiddelde kosten dalen met de productie. 

Heterogeen oligopolie: een markt met een paar aanbieders die verschillende producten leveren. 

Homogeen oligopolie: een markt met een paar aanbieders die hetzelfde, homogene goed leveren. 

Kartel: samenwerking tussen aanbieders bij het verhogen van hun marktprijzen om zo hun
surplus te vergroten ten koste van het surplus van consumenten.

Maatschappelijk surplus: het surplus van alle belanghebbenden samen, inclusief degenen die 
niet op de markt handelen maar door de transacties op de markt beïnvloed worden.

Marktmacht: het vermogen om de marktprijs van een goed te beïnvloeden. 

Monopolie: een markt met maar één aanbieder.  

Monopolistische concurrentie: een markt waarop een groot aantal bedrijven gedifferentieerde 
producten aanbiedt.

Moreel wangedrag: gedrag waarbij een beslisser ongezien een andere belanghebbende berooft 
van welvaart. 

Productdifferentiatie: elk bedrijf biedt een uniek product aan dat verschilt van de producten 
die andere bedrijven aanbieden. 

Progressieve kosten: gemiddelde kosten dalen met de productie. 

Proportionele kosten: gemiddelde kosten zijn constant als de productie verandert. 

Prijs-afzetlijn: geeft aan hoe effectief een lagere afzet is in het verhogen van de prijs.

Quasi-collectieve goederen: goederen die in theorie individueel leverbaar zijn, maar die toch 
door de overheid worden geleverd of gesubsidieerd.   

Sociaal deugdgoed: goederen die een positief extern effect genereren omdat de marktprijzen de 
maatschappelijke opbrengsten onderschatten. 

Sociaal zondegoed: goederen die een negatief extern effect genereren omdat de marktprijzen de 
maatschappelijke kosten onderschatten. 

begrippenlijst
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Meer balans 
Marktfalen aanpakken  
In het tweede deel Uit balans, heb je gezien dat markten en bedrijven niet alleen welvaart 
scheppen maar ook welvaart kunnen vernietigen. In dit deel gaan we kijken wat wij daaraan 
kunnen doen. We gebruiken daarvoor dezelfde drie soorten medicijnen als in de blokken Kiezen 
en welvaart en Samenwerken en verdelen: Helpt het om marktpartijen meer vrijheid te geven, of 
moeten bepaalde keuzes dwingend opgelegd worden? Of kunnen partijen zich vrijwillig binden 
om rekening te houden met het belang van anderen? 

Hoofdstuk 5 bespreekt het aanpakken van externe effecten: effecten van de keuzes van 
marktpartijen op anderen zijn dan niet verwerkt in de marktprijs. Marktpartijen kunnen daar 
soms zelf wat aan doen maar vaak moet ook de overheid in actie komen. 

Aspergekweker Janssen uit Someren, vlak bij de Brabantse gemeente Deurne, heeft Oost-Europese 
arbeiders in dienst tegen hele lage lonen, in slechte arbeidsomstandigheden en met beroerde 
huisvesting. 

Hoofdstuk 6 gaat over de instrumenten waarmee we te veel of te weinig marktmacht kunnen 
aanpakken. Hoe voorkomen we dat bedrijven misbruik maken van marktmacht? Hoe geven 
we bedrijven die met schaalvoordelen produceren, voldoende marktmacht zodat ze hun 
investeringen kunnen terugverdienen?

De telecombedrijven KPN en Ziggo hebben een groot deel van de breedbandmarkt in handen. De 
bedrijven hebben plannen om glasvezelkabels te trekken tot in de kleinste dorpen. 

Hoofdstuk 7 onderzoekt hoe de overheid de marktprijzen kan beïnvloeden om welvaart eerlijker 
te verdelen over aanbieders en vragers. 

Zonder overheidsbeleid is de huur van een gemiddelde huurwoning te hoog voor mensen met een 
laag inkomen. De overheid bepaalt daarom een maximumprijs om te voorkomen dat de huren de 
pan uit rijzen. Hierdoor trekken sommige aanbieders van woningen zich terug. Veel vragers naar 
een huurwoning moeten hierdoor jaren op hun woning wachten. 

Markten en bedrijven bijsturen vanuit het algemeen belang, daar gaat dit derde deel over.
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 Hoofdstuk 5   •   
 Rekening houden met externe effecten   

Niet alle effecten van de keuzes van aanbieders of vragers op anderen zie je terug in de marktprijs. 
Als het om externe effecten op een transactiepartner gaat, spreken we van private externe 
effecten. In de eerste paragraaf kijken we naar twee manieren waarop de transactiepartners 
zulke externe effecten kunnen aanpakken: de vrije marktwerking verbeteren of zich binden 
aan duurzame relaties. Bij collectieve externe effecten gaat het om effecten op andere 
belanghebbenden dan de marktpartijen zelf. De overheid kan dan met subsidies, belastingen 
of quota ingrijpen, maar marktpartijen kunnen ook vrijwillig rekening houden met collectieve 
externe effecten.   

5.1  Asymmetrische informatie verminderen: concurrentie of relatie?

d Doel
Je kunt uitleggen met welke instrumenten je averechtse selectie als gevolg van 
asymmetrische informatie over de kwaliteit van de geleverde goederen kunt bestrijden. 

Op de aspergemarkt is het moeilijk concurreren met partijen die met onderbetaalde Oost-Europese 
arbeidskrachten werken die elk moment ontslagen kunnen worden. Is een vast contract in deze 
akkerbouw nog wel mogelijk? 

Meer concurrentie of vaste samenwerkingsrelaties?
Als de aanbieder (de producent of degene die een klus wil uitvoeren) geen betrouwbare 
informatie verschaft over de kwaliteit van het aangeboden goed, dan loopt de vrager het 
risico het verkeerde product te selecteren. Er dreigt dan averechtse selectie als gevolg van 
asymmetrische informatie over de kwaliteit van het goed. Omdat ze meer weten over de 
kwaliteit van de goederen, kunnen aanbieders de welvaart van hun transactiepartner vergroten 
door goede kwaliteit te leveren. Marktpartijen kunnen op twee manieren de private externe 
effecten van het leveren van goede kwaliteit internaliseren: 
• Het verbeteren van concurrentie tussen aanbieders door betere openbare informatie over de 

kwaliteit van de geleverde goederen. Als je bijvoorbeeld een opleiding kiest, kun je op internet 
op verschillende betrouwbare sites kwaliteitsoordelen vinden.

• Het aangaan van een vaste samenwerkingsrelatie. Een vrager kiest dan voor een vaste 
leverancier of een bedrijf neemt iemand voor langere tijd in dienst. 

Betere publieke informatie over kwaliteit 
Zowel de aanbieder als de vrager kan de publieke informatie verbeteren over de kwaliteit van 
een aangeboden product, dienst of arbeid zodat concurrentie beter werkt:
• Een aanbieder kan zelf zorgen voor meer geloofwaardige informatie over de kwaliteit 

die hij aanbiedt. Zo kan het bedrijf een garantie afgeven op de aankoop van een product. 
Ook kan het bedrijf investeren in reclame voor een merkproduct om te laten zien dat de 
aanbieder gelooft in de kwaliteit van het geleverde product. Want als klanten ontdekken dat 
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de kwaliteit van het product te wensen over laat, zijn deze (verzonken) advertentiekosten 
weggegooid geld. Op de arbeidsmarkt kunnen sollicitanten iets over hun kwaliteit laten zien 
met behaalde diploma’s.

• Een vrager kan zelf onderzoek doen naar de kwaliteit van het aangeboden goed. Zo kunnen 
bijvoorbeeld kopers het huis of de tweedehandsauto die aangeboden wordt inspecteren 
of laten inspecteren. Een bedrijf dat arbeidskrachten vraagt, kan de referenties van de 
sollicitanten nabellen.

Aspergekweker Vermeer uit Leende wil aantonen dat zijn asperges duurzaam zijn geproduceerd. 
Vermeer heeft zich daarom aangesloten bij het keursmerk ‘On the way to Planet Proof’. Vermeer 
maakt op zijn website bekend dat hij produceert volgens hele strenge eisen die zo min mogelijk 
schade aanrichten aan natuur, milieu, klimaat en dier.

Gezamenlijk zorgen voor betere publieke informatie over kwaliteit
Partijen kunnen ook samenwerken om te zorgen voor meer betrouwbare informatie over de 
aangeboden producten, diensten of arbeid zodat concurrentie beter werkt:
• Aanbieders kunnen hun gezamenlijke reputatie als betrouwbare leveranciers versterken. 

Zo biedt bijvoorbeeld de BOVAG als samenwerkingsverband van autohandelaren een 
gezamenlijke garantie aan kopers van tweedehandsauto’s. Dienstverleners zoals artsen of 
notarissen stellen gedragsrichtlijnen op die ze als beroepsgroep zelf afdwingen. 

• Vragers kunnen zich organiseren en eigen organisaties opzetten om de kwaliteit van de 
geleverde goederen te controleren, denk bijvoorbeeld aan de Consumentenbond. 

• Ook partijen die onafhankelijk zijn van vragers en aanbieders kunnen de kwaliteit van de 
geleverde goederen beoordelen. Dat kunnen private partijen zijn die keurmerken afgeven, 
maar ook publieke instanties zoals de onderwijsinspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Vaste samenwerkingsrelaties
Het verzamelen van betrouwbare informatie over de geleverde goederen is moeilijk bij complexe 
samenwerking. De kosten van het steeds opnieuw zoeken naar de beste partner zijn dan 
hoog. Zo wil een winkelier niet elke dag opnieuw nieuw personeel inwerken. Daarom binden 
de samenwerkingspartners zich binnen relaties voor langere tijd aan elkaar. In plaats van 
eenmalige ruil is er dan sprake is van een herhaald spel. Daardoor leren beide partijen elkaar 
beter kennen. Als je weet wat je aan je samenwerkingspartner hebt, hoef je niet alles over het 
product of de te leveren arbeid te weten. Je wisselt je partner niet zomaar in voor een andere 
aanbieder die je een lagere prijs belooft maar die je nog niet kent en nog niet vertrouwt. 

Aspergekweker Vermeer werkt altijd met dezelfde werknemers. Hoewel hij ze meer moet betalen 
dan anderen die zich bij hem aanbieden weet hij wat hij aan zijn vaste werknemers heeft. Hij 
kiest voor vaste werkers omdat hij weet dat ze voor hem een extra stapje doen. Bovendien hebben 
zijn werknemers geleerd hoe ze het beste met elkaar om kunnen gaan en wat ze belangrijk 
vinden. Ze hoeven zich niet meer in te werken, elkaar niet meer te leren kennen en te leren wat 
de uitdagingen zijn op de velden van Vermeer. Het is een hechte groep die voor elkaar en voor 
Vermeer door het vuur gaat.   
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5.2  Subsidies 

d Doel
Je kunt uitleggen hoe subsidies positieve collectieve externe effecten kunnen internaliseren 
in de marktprijs. 

De biologische aspergeteelt groeit, net als die van andere biologische groente, maar langzaam de 
afgelopen jaren. De coöperatie van biologische boeren, Bionext, stelt in 2020 dat overheidssteun 
nodig is, wanneer het Europese doel van 25 procent biologische landbouw in 2030 gehaald moet 
worden. Bionext stelt voor om geen btw te heffen op biologische groente. Is dat een goed idee?

Externe effecten internaliseren
Je hebt gezien dat de markt niet leidt tot optimale samenwerking als externe effecten op 
anderen niet meegenomen worden in marktprijzen. Overheden kunnen hier iets aan doen:
• De overheid kan met kostprijsverlagende subsidies de marktpartijen belonen voor positieve 

externe effecten. Deze subsidies zorgen ervoor dat de prijs die de verkoper ontvangt hoger 
ligt dan de prijs die de koper moet betalen. Door bijvoorbeeld zonnepanelen te subsidiëren 
gaan meer mensen deze panelen kopen met een beter milieu als gevolg.  

• De overheid kan met kostprijsverhogende belastingen de marktpartijen laten betalen voor 
negatieve externe effecten. Deze belastingen zorgen ervoor dat de prijs die de koper moet 
betalen hoger ligt dan de prijs die de verkoper ontvangt. Door bijvoorbeeld belasting te heffen 
op benzine wordt de marktprijs hoger voor consumenten en wordt het milieu minder vervuild. 

Met subsidies en belastingen kan de overheid marktprijzen beïnvloeden zodat marktpartijen 
rekening gaan houden met de effecten van hun keuze op anderen. We zeggen dan dat de 
overheid externe effecten internaliseert: de effecten op anderen worden verrekend in de 
marktprijs.

Subsidies voor positieve private en collectieve externe effecten
De overheid subsidieert soms goederen met positieve private externe effecten omdat 
consumenten de kwaliteit van deze goederen onvoldoende waarderen en er dus niet voor willen 
of kunnen betalen. Het gaat dan om quasi collectieve goederen, bijvoorbeeld zorg, onderwijs, 
omroepen en financiële producten zoals pensioen. Zo krijgen scholen subsidie voor het geven 
van onderwijs zolang de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs als voldoende 
beoordeelt. 

De overheid kan ook goederen subsidiëren met collectieve externe effecten. Zo de overheid 
subsidies geven aan boeren als de boeren hun koeien meer buiten laten grazen en zo bijdragen 
aan de collectieve goederen van het landschap en dierenwelzijn. Door subsidies te verstrekken 
aan boeren gaat hun individuele belang parallel lopen met het maatschappelijke belang. 

Om boeren aan te zetten tot internaliseren van externe effecten, zijn er tal van subsidieregelingen. 
Zo bestaat er de vergroeningsbetaling, de graasdierpremie, de regeling Agrarisch natuurbeheer 
(SNL) en de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Al deze overheidssubsidies 
zijn onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hiermee zorgt de Europese 
Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa.
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Het effect van een subsidie 
Figuur 5.1 laat het effect van een subsidie zien die de positieve externe effecten precies 
internaliseert. Door de subsidie (de paarse pijl) voor aanbieders daalt de feitelijke 
leveringsdrempel (van de lichtgroene naar de blauwe curve): aanbieders zijn bereid goederen 
voor een lagere prijs te leveren omdat ze een deel van de kosten vergoed krijgen door de 
overheid. Het marktevenwicht (het snijpunt tussen de lichtblauwe private aanbodcurve en de 
donkerblauwe private vraagcurve) verschuift daardoor naar het maatschappelijke optimum 
(het snijpunt tussen de lichtgroene maatschappelijk aanbodcurve en de donkergroene 
maatschappelijke vraagcurve). De bruine, horizontale pijl geeft aan hoe de hoeveelheid 
verschuift als gevolg van de subsidie voor aanbieders.  

Figuur 5.1 Subsidies en sociale deugdgoederen

De subsidies voor biologische landbouw, maakt dat er een nieuw evenwicht tot stand komt 
waarbij, idealiter, de aanbodcurve naar beneden schuift met precies het verschil tussen de private 
en de maatschappelijke betalingsbereidheid. Hierdoor stijgt de hoeveelheid biologische landbouw 
met de bruine pijl naar de maatschappelijke hoeveelheid (QM), tegen een lagere, gesubsidieerde 
marktprijs (pM). 

Hoeveelheid

Maatschappelijke betalingsbereidheid: –Q + 8

Aanbodcurve exclusief subsidie: Q = p

Aanbodcurve inclusief subsidie: Q = p + 2 

Private betalingsbereidheid: – Q + 6
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5.3  Belastingen en verhandelbare rechten 

d Doel
Je kunt uitleggen hoe belastingen en verhandelbare rechten negatieve externe effecten 
kunnen internaliseren in de marktprijs. 

De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen voor de overheid. De samenleving 
heft daarom extra energiebelasting op fossiele brandstoffen. Hiermee probeert de overheid de 
consumptie van fossiele brandstoffen te verminderen. Zijn er nog andere instrumenten denkbaar 
dan een belasting, om het energiegebruik terug te dringen? 

Belastingen internaliseren negatieve externe effecten
Belastingen zijn wettelijk verplichte heffingen opgelegd door de overheid. De overheid kan 
marktpartijen belastingen opleggen om negatieve externe effecten te internaliseren in de 
marktprijs. Als aanbieders belasting moeten afdragen, gaat hun leveringsdrempel omhoog. Ze 
vragen een hogere prijs omdat ze een deel van de prijs die ze van vragers ontvangen moeten 
afdragen aan de overheid. Door de hogere leveringsdrempel stijgt de marktprijs en wordt er 
minder gevraagd.

Als de heffing gelijk is aan de negatieve externe effecten worden deze externe effecten 
geïnternaliseerd in de marktprijs: marktprijzen brengen de marktpartijen de kosten in rekening 
die ze voor anderen veroorzaken. Door de vervuilers te laten betalen, bijvoorbeeld, dwingt de 
overheid deze partijen te betalen voor het gebruik van de publieke productiefactor van de natuur. 

De effecten van een heffing 
Figuur 5.2 laat een voorbeeld met negatieve externe effecten zien: de private leveringsdrempel 
van aanbieders (de blauwe curve) onderschat de maatschappelijke kosten van extra productie (de 
groene curve). De neerwaartse rode pijl geeft de negatieve externe effecten weer. De opwaartse 
paarse pijl is de heffing die deze externe effecten internaliseert. Deze heffing verschuift de (blauwe) 
private leveringsdrempel omhoog naar de (groene) maatschappelijke kostencurve. Daardoor 
verschuift het snijpunt tussen de private vraagcurve (de zwarte lijn) en de private aanbodcurve (nu 
de groene in plaats van de blauwe lijn) en wordt er minder geruild (de bruine pijl). 
 
 Figuur 5.2 Sociale zondegoederen en belastingen   
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Hoeveelheid

Vraagcurve (private en maatschappelijke 
betalingsbereidheid): Q = – p – 8 

Maatschappelijke leveringsdrempel 
(private leveringsdrempel inclusief belasting): Q + 4 

Private leveringsdrempel exclusief belasting: Q + 2
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De consumptie van fossiele brandstoffen veroorzaakt negatieve externe effecten voor 
de samenleving in de vorm van fijnstof en klimaatverandering. Daarom ligt de private 
leveringsdrempel onder de maatschappelijke leveringsdrempel. Een heffing van € 2 op deze 
brandstoffen internaliseert de negatieve externe effecten volledig in de marktprijs. 

Verhandelbare rechten 
In plaats van belastingen kan de overheid ook kiezen voor een maximumhoeveelheid of 
quotum, bijvoorbeeld wanneer de maatschappelijke kosten van extra productie snel stijgen 
boven een bepaald punt. Denk bijvoorbeeld aan de schade aan de natuur door de uitstoot van 
stikstof: boven een bepaalde uitstoot mag er niet meer gebouwd worden. Door de totale emissies 
te beperken, creëert de overheid schaarste: als de ene partij meer wil uitstoten moet een andere 
partij zijn uitstoot verminderen. Om de schaarste van de publieke productiefactor natuur 
doelmatig te verdelen, kan de overheid de rechten verhandelbaar maken. Een partij die meer wil 
uitstoten kan dan het recht kopen van een andere partij die daardoor minder kan uitstoten. 

Marktprijs van verhandelbare rechten internaliseert maatschappelijke kosten 
Net als een heffing op vervuiling internaliseert de marktprijs van een emissierecht (de paarse pijl 
als het verschil tussen de maatschappelijke en private leveringsdrempel) de negatieve externe 
effecten van emissies. Het verschil met een heffing is dat de prijs van emissies niet door de 
overheid wordt vastgesteld maar dat deze prijs de uitkomst is van vraag en aanbod op de markt 
voor emissierechten. Zo zal de prijs stijgen als de vraag naar emissierechten stijgt. De marktprijs 
van emissierechten informeert private partijen over de maatschappelijke kosten van vervuiling. 
Daarnaast motiveert de marktprijs hen om minder te vervuilen, bijvoorbeeld door schonere 
productietechnieken te ontwikkelen. 
 
Figuur 5.3 Sociale zondegoederen en een quotum voor de hoeveelheid brandstoffen

Als alternatief voor een belasting op energiegebruik, zou de overheid ook een maximale 
hoeveelheid fossiele brandstoffen kunnen bepalen, die aangeboden mag worden (de rode lijn in 
figuur 5.3). Hiermee zou zekerheid verkregen worden over de totale vervuiling. Een verschuiving 
van de zwarte vraagcurve naar rechts als gevolg van stijging van de vraag naar brandstoffen 
vertaalt zich dan in een hogere prijs van emissierechten (een langere paarse pijl) in plaats van 
meer emissies. 

Hoeveelheid

Vraagcurve (private en maatschappelijke 
betalingsbereidheid): Q =-p – 8 

Maatschappelijke leveringsdrempel: 2Q + 2  

Private leveringsdrempel exclusief belasting: Q

Quotum: Q = 2
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5.4  Sociale normen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

d Doel
Je kunt uitleggen hoe sociale normen externe effecten internaliseren in de individuele 
prijzen van burgers en daarmee in marktprijzen. 

Klimaatverandering is mogelijk te voorkomen door overheidsbeleid, maar burgers kunnen ook 
veel doen. Wanneer de sociale norm is dat de gevolgen voor het klimaat moeten worden beperkt, 
dan hoeft een overheid minder in actie komen. Maar neemt het energiegebruik dan voldoende af?

Sociale normen en externe effecten 
Als marktpartijen zich houden aan sociale normen, dan houden ze vrijwillig rekening met de 
effecten van hun gedrag op anderen zonder dat ze daarvoor direct financieel beloond worden. 
De belangrijkste, meest fundamentele sociale norm is dat je rekening houdt met de externe 
effecten van jouw gedrag op anderen. Zo koop je minder producten van bedrijven die het milieu 
vervuilen of mensen op een andere manier schaden. Je wilt ook niet werken voor dergelijke 
bedrijven of je geld erin investeren. Omgekeerd wil je bedrijven die anderen goed behandelen 
juist graag belonen door een hogere prijs te betalen voor hun producten of er te gaan werken of 
erin te investeren, ook al kost het je wat. 

Internaliseren van externe effecten in individuele prijzen
Sociale normen kunnen externe effecten internaliseren in de individuele prijzen van de 
marktpartijen. De welvaart van deze partijen hangt namelijk mede af van hun bijdragen aan 
milieuvriendelijke productie en maatschappelijk verantwoorde investeringen. De overheid hoeft 
dan niet alle externe effecten met subsidies en belastingen te vertalen in marktprijzen. 

Voor groene stroom heeft inmiddels meer dan 60 procent van de consumenten meer over, dan 
voor stroom van fossiele brandstoffen, zo bleek al in 2018. Deze groep consumenten internaliseert 
vrijwillig een deel van het externe effect van hun energiegebruik op het klimaat. 

Burgerschap
Burgerschap is een vorm van wij-gevoel voor de samenleving waar je woont. Het gezamenlijke 
belang voelt dan als jouw belang. Hierdoor houd je vrijwillig rekening met het belang van het 
geheel en het belang van toekomstige generaties, ook al gaat dat ten koste van je eigenbelang. 

De consumenten die bereid zijn meer te betalen voor groene stroom en nemen zo het belang van 
toekomstige generaties mee in hun keuze voor de aanbieder van hun energie. De externe effecten 
van het energiegebruik worden pas echt gevoeld in de toekomst als het klimaat veranderd is en de 
natuur geschaad is. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden vrijwillig rekening met 
de effecten van hun gedrag op anderen. Maar als gezinnen dit niet waarderen in de prijs 
die ze willen betalen voor de producten van deze bedrijven of in de beloning waarvoor ze 
hun productiefactoren willen inzetten voor deze bedrijven, dan verliezen deze bedrijven de 
concurrentie van bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sociale normen 
bestrijden deze averechtse selectie. Als gevolg van sociale normen gunnen klanten, werknemers 
en kapitaalverschaffers bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen namelijk meer 
dan bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bedrijven met een lange-termijn horizon zullen zich vaak maatschappelijke verantwoord 
gedragen omdat dit in hun welbegrepen eigenbelang is. Een samenleving zal het bedrijven 
namelijk op den duur vaak onmogelijk maken om anderen te beroven. Bedrijven die 
maatschappelijke ondernemen moedigen overheden ook vaak aan gedrag dat rekening houdt 
met de collectieve externe effecten, verplicht op te leggen. Op die manier verliezen concurrenten 
die het niet zo nauw nemen met de maatschappelijke normen hun concurrentievoordeel. 

Het energiebedrijf Greenchoice wil zo groen mogelijk energie produceren. In de missie van de 
energieaanbieder staat: ‘Wij zijn de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie. 
Samen met onze klanten maken we groene keuzes. Wij wachten niet af en gaan zelf aan de slag: 
we voorzien onze klanten van 100% groene stroom, stimuleren iedereen om energie te besparen en 
bieden hulp bij het zelf opwekken ervan.’ Er is niemand die Greenchoice dwingt tot deze keuzes. 
Het bedrijf stelt zich uit zichzelf maatschappelijk verantwoord op. 

Betrouwbare informatie 
Om bedrijven te belonen met hogere marktprijzen voor producten en met lagere marktprijzen 
voor productiefactoren, moeten gezinnen over betrouwbare informatie beschikken. Allereerst 
moet in het publieke debat duidelijk worden wat de samenleving belangrijk vindt. Daarnaast 
moeten burgers de informatie over het effect van bedrijven op de door de samenleving 
gedefinieerde maatschappelijke doelen kunnen vertrouwen. 
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 Hoofdstuk 6   •   Marktmacht aanpakken   

In hoofdstuk 4 heb je gezien hoe de markt kan falen als partijen te veel marktmacht hebben. Bij 
producten die met schaalvoordelen worden geproduceerd kan er ook sprake zijn van te weinig 
marktmacht: bedrijven durven dan niet te investeren omdat ze bang zijn dat ze hun constante, 
verzonken kosten niet kunnen terugverdienen. In dit hoofdstuk leer je hoe de overheid deze 
marktfalens kan aanpakken.

6.1  Meer concurrentie of duurzame samenwerking

d Doel
Je leert dat misbruik door marktmacht kan worden aangepakt met meer concurrentie of 
door duurzame samenwerkingsrelaties tussen vragers en aanbieders. 

KPN en Ziggo beheersen in Nederland de markt voor breedbandinternet. De tarieven zijn in 
Nederland relatief hoog in vergelijking met het buitenland. Zijn deze tarieven onredelijk? 

Meer concurrentie of duurzame samenwerking?
In paragraaf 5.1 heb je gezien dat private externe effecten kunnen worden bestreden op twee 
alternatieve manieren: concurrentie waarbij partijen voortdurend kunnen wisselen van 
transactiepartij of duurzame samenwerking waarbij partijen zich voor langere tijd aan elkaar 
binden. Ook bij het voorkomen van misbruik van marktmacht zijn deze twee instrumenten 
beschikbaar: in de eerste plaats het vergroten van concurrentie door meer inwisselbaarheid en 
in de tweede plaats een herhaald spel waarin partijen op elkaar zijn aangewezen en met elkaar 
onderhandelen over de verdeling van het surplus dat het gevolg is van hun samenwerking. 

Meer concurrentie 
Als partijen hun marktmacht misbruiken, kan de overheid de inwisselbaarheid van deze partijen 
vergroten. Als het lukt de concurrentie te vergroten, kan de overheid de prijsvorming overlaten aan 
de markt en hoeft ze niet op de hoogte te zijn van de individuele prijzen van vragers en aanbieders. 
In Nederland ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat bedrijven geen misbruik 
maken van te veel marktmacht. Voor internationale bedrijven die opereren in Europa ligt dit 
toezicht bij de Europese Commissie. Het vergroten van concurrentie kan op meerdere manieren:
• Door toetredingsdrempels te verlagen zodat nieuwe concurrenten de markt betreden. 
• Door het verbod op kartels te handhaven zodat bedrijven geen prijsafspraken maken. 
• Door een bedrijf met een dominante marktpositie, zoals een monopolist, op te splitsen in 

meerdere bedrijven. 

In 2014 nam Liberty Global, de eigenaar van kabelbedrijf UPC, concurrent Ziggo over. Hierdoor 
ontstond een grote breedbandaanbieder die verder ging onder de naam Ziggo. De Europese 
Commissie keurde de overname uiteindelijke definitief goed in 2018, nadat concurrent KPN naar 
de rechter stapte.
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Nadelen van meer concurrentie
Elk van deze maatregelen heeft ook nadelen: 
• Verlagen van toelatingseisen tot de markt kan leiden tot averechtse selectie: concurrenten 

met lage kwaliteitstandaarden kunnen toetreden zodat het vertrouwen in de kwaliteit van 
de producten afneemt. 

• Het voorkomen van de schijn van prijsafspraken kan afspraken tussen bedrijven 
belemmeren om meer duurzaam te produceren. 

• Het opsplitsen van een dominante speler in de markt kan leiden tot minder schaalvoordelen.

Duurzame samenwerking 
Op de arbeidsmarkt kan de machtsbalans worden hersteld als de werknemers zich organiseren 
in een samenwerkingsverband. Werkgevers en werknemers zijn dan op elkaar aangewezen. 
Binnen een duurzame relatie onderhandelen ze dan over de verdeling van het surplus dat het 
gevolg is van hun samenwerking. Als de werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers 
een duurzame samenwerkingsrelatie ontwikkelen waarin ze elkaar leren kennen, vertrouwen 
en waarderen, kunnen ze doelmatig onderhandelen. Onderhandelingen zijn doelmatig als 
tegengestelde belangen over de verdeling van het surplus het gedeelde belang van een zo groot 
mogelijk gezamenlijk surplus niet aantast. Want hoe groter het gezamenlijke surplus is, hoe meer 
de marktpartijen te verdelen hebben. 

Op de arbeidsmarkt zijn de werknemers de aanbieders. Door zich te organiseren in vakbonden, 
kunnen arbeiders hogere lonen afdwingen. Een bedrijf vindt hogere lonen extra vervelend 
als andere bedrijven hun werknemers niet extra hoeven te betalen. Daarom wordt er in een 
bedrijfstak vaak onderhandeld over collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en 
werkgevers in deze bedrijfstak. Als de vakbonden en werkgeversorganisaties een akkoord hebben 
bereikt kan de overheid dat resultaat verbindend verklaren voor de hele bedrijfstak. 
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6.2  Octrooien en prijsdiscriminatie

d Doel
Je leert dat de marktpositie van bedrijven die met schaalvoordelen produceren versterkt 
kan worden door octrooien, subsidies en prijs- en productdifferentiatie.

Het octrooi op het coronavaccin van de Amerikaanse producent Pfizer maakt dat het bedrijf 
miljarden durfde te investeren in de ontwikkeling. Er zitten echter ook nadelen aan octrooien. Is 
het vaccin zo wel betaalbaar voor arme landen? 

Bij schaalvoordelen en te weinig marktmacht faalt de markt ook
Je hebt gezien dat er bij nieuwe producten vaak sprake is van hoge ontwikkelkosten. Soms heeft 
het bedrijf dan te weinig marktmacht om die verzonken ontwikkelkosten terug te verdienen. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als andere bedrijven het nieuwe product kunnen kopiëren zonder die 
ontwikkelkosten zelf te hoeven maken en zonder er voor hoeven de betalen. De ontwikkelkosten 
hebben dan het karakter van een collectief goed: bedrijven kunnen anderen niet uitsluiten van de 
kennis die zij ontwikkelen. Door meeliftgedrag faalt de markt dan bij het stimuleren van innovatie: 
bedrijven worden niet beloond voor de maatschappelijke opbrengsten van innovaties. Het 
individuele belang van individuele bedrijven botst met het maatschappelijke belang.   

Ingrepen om de zwakke aanbieder meer marktmacht te geven
Om bedrijven dan toch te motiveren nieuwe producten te ontwikkelen, zal de overheid bedrijven 
voldoende marktmacht moeten geven om hun ontwikkelkosten terug te kunnen verdienen.
De overheid kan een bedrijf op drie manieren meer marktmacht geven:
• Een wettelijk monopolie. Een octrooi of patent geeft een bedrijf het wettelijke alleenrecht 

om gedurende een bepaalde periode een nieuwe technologie te gebruiken. Gedurende deze 
periode is de kennis uitsluitbaar.  Pas daarna mogen andere bedrijven het product kopiëren. 
Gedurende deze periode kan het bedrijf prijzen vragen waarmee de ontwikkelkosten 
worden terugverdiend. Het dilemma voor de overheid is de duur van zulke octrooien: is de 
periode te lang dan wordt de verspreiding van de technologie onnodig geremd en profiteren 
consumenten er te weinig van, is de periode te kort dan is het niet erg aantrekkelijk om te 
investeren in de ontwikkeling van de technologie. 

• Concurrentie om de markt in plaats van op de markt. De overheid kan de ontwikkelkosten 
ook subsidiëren. Maar hoe kan de overheid bepalen wat de ontwikkeling van een nieuw 
product mag kosten? Een mogelijke oplossing is dan het organiseren van concurrentie om de 
markt. De overheid nodigt bedrijven dan uit om een voorstel te doen voor de ontwikkeling 
van een gewenst product. Ze gunt de productie dan aan die producent die de productie tegen 
de laagste subsidie wil verzorgen.

• Prijsdiscriminatie. Een derde manier is prijsdiscriminatie. De aanbieder brengt vragers met 
de hoogste betalingsbereidheid een hogere prijs in rekening dan anderen. Daarvoor moet er 
sprake zijn van individuele uitsluitbaarheid: degenen die profiteren van een lagere marktprijs 
moeten het goed niet kunnen doorverkopen aan degenen die bereid zijn een hogere prijs te 
betalen voor het product. Stel voorbeeld dat een bedrijf medicijnen tegen een lagere prijs 
aanbiedt in Brazilië dan in de Verenigde Staten. Deze prijsdiscriminatie werkt alleen als er 
geen medicijnen via Brazilië naar de Verenigde Staten kunnen worden verhandeld.
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Coronavaccinproducent Pfizer heeft een octrooi op het vaccin. De afnemers in rijke landen 
betalen € 15 per vaccin (zie figuur 6.1). Met het octrooi heeft de EU de ontwikkeling van het vaccin 
maximaal willen stimuleren. Pfizer heeft een 60 miljoen vaccins geleverd aan arme landen. 
De armste landen betalen alleen de kostprijs van het vaccin van € 5 en dragen dus niet bij aan 
de ontwikkelkosten, terwijl de andere arme landen € 8 per vaccin  betalen. Doorleveren van de 
vaccins aan andere landen is moeilijk vanwege de zeer lage temperatuur waarop het vaccin 
bewaard moet blijven. Prijsdiscriminatie is daarom mogelijk. De blauwe vlakken in figuur 6.1 
representeren het producentensurplus voor Pfizer. Om de winst van Pfizer te berekenen moeten 
hier nog de constante ontwikkelingskosten op in mindering worden gebracht. 

Figuur 6.1 Prijsdiscriminatie 
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 Hoofdstuk 7   •   
 Herverdeling van marktprijzen  

Dit hoofdstuk beziet hoe de overheid met maximum- en minimumprijzen kan ingrijpen in de 
markt om het surplus anders te verdelen tussen vragers en aanbieders. Ook kijken we naar het 
effect van internationale handel op de verdeling tussen aanbieders en vragers.

7.1  Maximumprijzen 

d Doel
Je leert hoe maximumprijzen het surplus voor vragers kunnen verhogen ten koste van het 
surplus van aanbieders en van de doelmatigheid van de markt. 

De huren rijzen vooral in Amsterdam de pan uit. Mensen met lage inkomens krijgen het steeds 
moeilijker om een betaalbare huurwoning te vinden. Kan de overheid hier iets aan doen? 

Herverdelingseffect: herverdeling van surplus van aanbieders naar vragers 
Een maximumprijs is bedoeld om het surplus op de markt te herverdelen van aanbieders naar 
vragers. Een lagere marktprijs (de blauwe pijl in figuur 7.1) zorgt voor een herverdelingseffect: 
een groter deel van het surplus gaat naar vragers (het blauwe vlak in figuur 7.1). 

In figuur 7.1 laat de blauwe pijl zien hoeveel de marktprijs als gevolg van de maximumprijs daalt 
ten opzichte van de vrije huurmarkt. Terwijl de huurprijs in de vrije markt €300 zou zijn, dwingt 
de overheid een maximumprijs van €250 af. Door de lagere marktprijs gaat het surplus dat in de 
vrije markt nog naar aanbieders ging nu naar vragers: het blauwe vlak.   

Gedragseffecten: vraagoverschot 
Door het verlagen van de marktprijs beïnvloedt een maximumprijs ook het gedrag van vragers 
en aanbieders. Een lagere marktprijs dan de vrije marktprijs verhoogt de vraag (de gele pijl 
in figuur 7.1) en verlaagt het aanbod (de bruine pijl). Een maximumprijs zorgt dus voor een 
vraagoverschot (of aanbodtekort): niet iedere vrager die tegen de maximumprijs wil ruilen kan 
een aanbieder vinden. Doordat de overheid de marktprijs reguleert, kan de marktprijs er niet 
meer voor zorgen dat aanbod en vraag op elkaar aansluiten.

In figuur 7.1 is het vraagoverschot (aanbodtekort) de som van de extra vraag van 2500 huur-
woningen (gele pijl) de en het verminderde aanbod van 5000 huurwoningen (de bruine pijl).  

Doelmatigheid versus herverdeling   
De maximumprijs herverdeelt niet alleen het surplus maar tast ook de doelmatigheid van markt 
aan. In een vrije markt zorgt de marktprijs voor doelmatigheid door zowel vrager als aanbieder 
mee te laten profiteren van ruil met een positief gezamenlijk surplus. Door beide partijen te 
laten delen in de winst van de doelmatige samenwerking, zullen ze allebei meewerken. Maar 
als de overheid afdwingt dat de marktprijs niet meer boven de maximumprijs mag komen, kan 
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de marktprijs wederzijds voordeel niet meer goed organiseren. Aanbieders met een relatieve 
hoge leveringsdrempel profiteren niet meer van doelmatige ruil. Daardoor werken ze niet 
meer mee aan deze ruil en daalt het aanbod onder de hoeveelheid die het gezamenlijke surplus 
zou maximeren. Het surplus dat daardoor verloren gaat is de oppervlakte tussen de vraag- en 
aanbodcurves bij de niet langer gerealiseerde ruil. 

Figuur 7.1 Maximumprijzen op een markt met volkomen concurrentie 

In figuur 7.1 geeft de horizontale, bruine pijl aan hoeveel het aanbod daalt. Het surplus dat 
verloren gaat is de oppervlakte van het gebied tussen de ongereguleerde vraagcurve (de 
donkergroene lijn) en de aanbodcurve (de lichtgroene lijn) bij de niet langer gerealiseerde ruil.  

Effecten op surplus van vragers 
Door de lagere marktprijs winnen de zogenaamde insiders. Dit zijn de vragers die ondanks 
het vraagoverschot een aanbieder kunnen vinden. Daartegenover staan de outsiders die hun 
transactiepartner verliezen als gevolg van het lagere aanbod. De maximumprijs zorgt dus voor 
herverdeling binnen de vragers: de insiders winnen maar de outsiders verliezen. Een overheid die 
het totale surplus van vragers maximeert zal de winst van insiders moeten afwegen tegen het 
verlies van outsiders. 

Een maximumprijs lost een probleem op voor insiders (te duur wonen), maar schept een nieuw 
probleem voor outsiders die geen woning meer kunnen vinden. In figuur 7.1 is het blauwe vlak de 
winst van insiders en het donkergroene vlak het verlies van outsiders. 

Effect op surplus van aanbieders 
Het effect van de maximumprijs op alle aanbieders is negatief. De aanbieders met een hoge 
leveringsdrempel leveren geen goederen meer bij de lagere prijs en verliezen dus hun surplus. 
De aanbieders met een lage leveringsdrempel die wel goederen blijven leveren verliezen een deel 
van hun surplus door de lagere marktprijs. 

In figuur 7.1 is het blauwe vlak het verlies van de verhuurders die blijven verhuren. Het lichtgroene 
vlak is het verlies van surplus voor de verhuurders die zich terugtrekken uit de markt omdat de 
lagere huurprijs hun leveringsdrempel niet meer overtreft.  

Aantal huurwoningen (in duizenden)
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7.2  Minimumprijzen 

d Doel
Je leert hoe minimumprijzen het surplus van aanbieders kunnen verhogen ten koste van 
het surplus van vragers en van de doelmatigheid van de markt. 

Het salaris van werknemers wordt bepaald door de vraag en aanbod in allerlei deelmarkten. 
In sommige markten kan het salaris dalen tot onder het bestaansminimum. Dan ontstaan 
‘werkende armen’. Kan de overheid deze armoede voorkomen? 

De prijs- en gedragseffecten 
Een minimumloon is een minimumprijs voor arbeid. Daarmee kan de overheid het marktloon 
op de arbeidsmarkt verhogen boven het evenwichtsloon. De hogere prijs op de arbeidsmarkt 
zorgt ervoor dat een groter deel van het surplus op de arbeidsmarkt naar werknemers gaat in 
plaats van werkgevers. Maar de prijsregulering zorgt er ook voor dat de vraag naar arbeid daalt 
en het aanbod stijgt, zodat er sprake is van een aanbodoverschot (of vraagtekort): niet elke 
werknemer die bij het minimumloon wil werken kan een baan vinden. 

Figuur 7.2 Minimumloon op arbeidsmarkt met volkomen concurrentie

In figuur 7.2 is het blauwe vlak het herverdelingseffect van vragers naar aanbieders dat het 
minimumloon beoogt. Het aanbodoverschot is de som van het grotere aanbod (gele pijl) en de 
lagere vraag (bruine pijl). 

Herverdeling versus doelmatigheid 
Net zoals een maximumprijs, zorgt ook een minimumprijs voor een afruil tussen herverdeling 
en doelmatigheid. Om de werknemers een hoger surplus te geven, daalt het surplus voor de 
werkgevers en het totale surplus van werkgevers en werknemers samen. De marktprijs wordt 
nu gebruikt voor herverdeling en hierdoor kan ze haar rol bij het organiseren van wederkerig 
voordeel niet meer goed vervullen. Door de hogere loonkosten delen werkgevers met een relatieve 
lage betalingsbereidheid niet meer in het surplus van doelmatige ruil en komt ruil die gezamenlijk 
surplus oplevert niet meer tot stand. Het gevolg is een lager totaal surplus op de markt. 
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In figuur 7.2 meet de groene oppervlakte het doelmatigheidsverlies omdat de vraag onder het 
doelmatige niveau daalt. Dit verlies in het totale marktsurplus is de oppervlakte tussen de 
ongereguleerde vraag- en aanbodcurves bij de niet gerealiseerde doelmatige transacties (de bruine 
pijl die naar links wijst). Het verlies van werkgevers bestaat uit het blauwe herverdelingsverlies 
(voor werkgevers die blijven ruilen) en het donkergroene doelmatigheidsverlies (voor werkgevers 
die zich terugtrekken). Bij de werknemers winnen de insiders het blauwe vlak maar verliezen de 
outsiders die geen baan meer kunnen vinden het lichtgroene vlak.  

Garantieprijs: opkoopbeleid 
De overheid kan voorkomen dat er een aanbodoverschot optreedt door goederen op te kopen tegen 
de minimumprijs. Je spreekt dan van een garantieprijs: door zelf als koper op te treden, garandeert 
de overheid dat alle aanbieders die tegen de minimumprijs willen leveren een koper kunnen 
vinden. De overheid koopt het aanbodoverschot dat onder een minimumprijs ontstaat dus op. 

Surplus van belanghebbenden 
Voor de werkgevers is er geen verschil tussen een minimumprijs en een garantieprijs. In beide 
gevallen kopen werkgevers minder arbeid in en verliezen ze surplus. Maar voor werknemers 
heeft een garantieprijs voordelen ten opzichte van een minimumprijs. De outsiders die hun baan 
onder een minimumprijs nog verloren, vinden nu werk bij de overheid. Die ‘koopt’ de werknemers 
als het ware op door hen werk aan te bieden. Ook nieuwe aanbieders wiens leveringsdrempel in 
de vrije markt nog boven het marktloon lag, maar door het hogere minimumloon nu wel willen 
werken, kunnen werk vinden bij de overheid. Tegenover het extra surplus voor werknemers staat 
dat de overheid extra loonkosten moet betalen aan de werknemers die het in dienst neemt.  

In figuur 7.3 staat de som van de gele pijl (extra aanbod) en bruine pijl (minder private vraag) voor 
het private aanbodoverschot dat de overheid ‘opkoopt.’ Het lichtblauwe vlak geeft aan hoeveel de 
garantieprijs werknemers doet winnen ten koste van werkgevers vergeleken met de situatie op de 
vrije markt. Dit is hetzelfde effect als dat van een minimumprijs zonder opkoopbeleid in figuur 7.2. 
Het donkerblauwe vlak in figuur 7.3 geeft aan hoeveel werknemers door een garantieprijs winnen 
ten koste van de overheidsbegroting. De som van dit donkerblauwe vlak en de rode vlakken staan 
voor de loonkosten die de overheid moet betalen om de werknemers in dienst te nemen.  Als de 
werknemers bij de overheid productief gemaakt worden, staan tegenover deze loonkosten ook 
opbrengsten en is het verlies aan overheidssurplus kleiner dan de loonkosten.  

Figuur 7.3 Garantieprijs  
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7.3  Internationale handel en verdeling  

d Doel
Je leert hoe internationale handel de omvang en de verdeling van het marktsurplus 
beïnvloedt en hoe de overheid er voor kan zorgen dat iedereen wint door internationale 
handel.  

 

China is de afgelopen decennia opgekomen als een wereldmacht. De wereldhandel is als gevolg 
van de opkomst van China sterk gestegen. Profiteert iedereen van deze internationale handel? 

Internationale handel 
Internationale handel beïnvloedt zowel de omvang als de verdeling van het marktsurplus. In 
een gesloten economie kunnen burgers alleen handelen met partijen uit hetzelfde land. In dat 
geval ligt de marktprijs op het snijpunt van de binnenlandse aanbodcurve en de binnenlandse 
vraagcurve. Maar als de economie geopend wordt voor internationale handel en de prijs 
op de wereldmarkt onder de prijs op de binnenlandse markt ligt, ontstaat er net als bij een 
maximumprijs een binnenlands vraagoverschot door lager binnenlandse aanbod (de bruine 
pijl) en hoger binnenlandse vraag (de gele pijl). Buitenlandse aanbieders vullen dit gat in de 
binnenlandse markt op, zodat het land een importeur van het goed wordt. In tegenstelling tot de 
situatie bij een maximumprijs is er dus geen onvervulde vraag.   

Figuur 7.4 Internationale handel

Door de opkomst van China als producent en exporteur van zonnepanelen, is de prijs van deze 
zonnepanelen in Europa flink gedaald. De evenwichtsprijs voor een zonnepaneel lag op de 
Europese markt op € 600, maar op de wereldmarkt wordt zo’n paneel voor € 400 aangeboden 
door China. De import aan zonnepanelen door Europa is 15 miljoen panelen omdat Europese 
producenten hun aanbod met 10 miljoen panelen (de bruine pijl) verlagen en de binnenlandse 
consumenten hun vraag met 5 miljoen panelen (de gele pijl) verhogen. 

Aantal zonnepanelen (in miljoenen)
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De winst van internationale handel 
Internationale handel resulteert in doelmatigheidswinst: de winst in het consumentensurplus 
(som van groene en blauwe oppervlak in figuur 7.4) overtreft het verlies van het producenten-
surplus (het blauwe oppervlak) zodat het totale surplus toeneemt. Een internationale markt 
maakt samenwerking mogelijkheden tussen partijen uit verschillende landen en schept 
daardoor welvaart. Hoe groter het verschil tussen de binnenlandse evenwichtsprijs en de prijs 
op de internationale markt, hoe groter de winst in totaal surplus (het groene vlak). 

Bescherming van inkomen van binnenlandse aanbieders 
Soms wil de maatschappij de inkomens van binnenlandse aanbieders beschermen. Dan zijn er 
twee mogelijkheden:
• Collectieve ruil tussen vragers en binnenlandse aanbieders. Omdat de winst voor 

de winnende binnenlandse consumenten groter is dan het verlies voor verliezende 
binnenlandse producten, kunnen de consumenten de producenten compenseren voor 
hun verlies. De overheid kan deze ruil organiseren als zij de producenten gericht kan 
compenseren ten laste van de consumenten. Denk bijvoorbeeld aan herscholing van 
werknemers in de getroffen sectoren ten laste van de belastingbetaler. 

• Protectionisme. Soms ontbeert de overheid de benodigde instrumenten om de verliezers 
van internationale handel gericht te compenseren. Protectionisme kan dan de enige 
manier zijn om ongewenste herverdelingseffecten van internationale handel te voorkomen. 
Protectionisme betekent dat de overheid buitenlandse aanbieders niet toestaat om 
producten te leveren aan binnenlandse consumenten. Door het aanbod op de markt te 
beperken, bijvoorbeeld met importtarieven, importquota en import(kwaliteits)voorschriften, 
behartigt de overheid dan het belang van binnenlandse aanbieders ten koste van dat van 
consumenten en het totale marktsurplus. 
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 Meer balans  •  Marktfalen aanpakken 

Net als de delen Meer balans in de blokken Kiezen en welvaart en Samenwerken en verdelen, 
beziet dit deel welke medicijnen belangen beter in balans kunnen brengen. 

Als marktprijzen niet alle externe effecten op het maatschappelijke surplus internaliseren, 
faalt de markt bij het organiseren van wederkerigheid en zijn ook andere instituties dan 
de markt nodig om belangen in balans te brengen. Bij private externe effecten kunnen de 
betrokken partijen zelf de positie van vragers met een informatieachterstand versterken. 
Door vragers in staat te stellen de kwaliteit van het goed beter te beoordelen, zorgt een betere 
informatievoorziening ervoor dat aanbieders die goede kwaliteit leveren een betrouwbare 
reputatie kunnen opbouwen. Maar bij complexe samenwerking is het verzamelen en 
verspreiden van betrouwbare publieke informatie vaak moeilijk. Relaties waarin partijen 
zich voor een langere periode aan elkaar binden, kunnen dan de voorkeur hebben boven het 
voortdurend wisselen van transactiepartner op basis van publieke informatie. 

De overheid kan ook een rol spelen bij het internaliseren van externe effecten in marktprijzen. 
Zo kan de overheid marktpartijen kostprijsverlagende subsidies geven als transacties positieve 
externe effecten genereren. Naast collectieve goederen kan het hier gaan om private goederen 
zoals onderwijs, pers, en zorg waarvan de directe gebruikers de kwaliteit niet altijd goed kunnen 
beoordelen. Bij negatieve externe effecten kan de overheid kostprijsverhogende belastingen 
opleggen. Een alternatief is een quotum als de overheid wil garanderen dat de negatieve externe 
effecten onder een bepaald plafond blijven. Door private partijen toe te staan rechten met elkaar 
te ruilen, kan de overheid het plafond tegen de laagst mogelijke kosten bereiken. 

Sociale normen kunnen ook een rol spelen bij het internaliseren van externe effecten. 
Consumenten zijn dan bereid meer te betalen en aanbieders van productiefactoren zijn bereid 
genoegen te nemen met een lagere beloning bij bedrijven die maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Dit vereist wel betrouwbare publieke informatie over het gedrag van bedrijven. 

Bij het bestrijden van marktmacht kan de overheid concurrentie bevorderen, bijvoorbeeld 
door het verbieden van kartels. Maar als sprake is van schaalvoordelen kan het ongewenst 
zijn bedrijven op te splitsen. In plaats van concurrentie kunnen duurzame relaties dan 
een alternatieve oplossingsrichting zijn: beide kanten van de markt organiseren zich en 
onderhandelen met elkaar. Doelmatige samenwerking vereist dan dat de partijen elkaar leren 
kennen, waarderen en vertrouwen. In plaats van zelfregulering door de betrokken marktpartijen 
kan de overheid marktprijzen ook dwingend opleggen. Om de prijzen doelmatig te kunnen 
vaststellen, moet de overheid beschikken over voldoende informatie over kosten van aanbieders 
zodat marktprijzen aanbieders voldoende belonen voor hun constante kosten maar ook de 
verspreiding van goederen niet in de weg staan. Dit dilemma speelt ook bij de vaststelling van 
de duur van octrooien: is de periode te kort dan is het niet aantrekkelijk voor bedrijven om 
een nieuwe technologie te ontwikkelen maar is de periode van een patent te lang dan wordt de 
verspreiding van de technologie onnodig geremd.   

samenvatting
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Een gelijke inkomensverdeling is een collectief goed. Het vraagt daarom het sterke medicijn 
van collectieve dwang om meeliften te voorkomen. De overheid kan marktprijzen reguleren 
om surplus her te verdelen maar daardoor kunnen marktprijzen hun rol bij het organiseren 
van wederzijds voordeel op de markt niet meer goed vervullen. Net zoals private partijen met 
marktmacht wordt de overheid daardoor geconfronteerd met een dilemma tussen herverdeling 
en doelmatige ruil. Als de overheid een minimumprijs vaststelt zet ze zich in voor de belangen 
van aanbieders en verhoogt ze net als een aanbieder met marktmacht de leveringsdrempel. 
Bij een maximumprijs, daarentegen, beperkt de overheid evenals een vrager met marktmacht 
de vraag om de marktprijs te verhogen in het belang van vragers. Ook internationale handel 
kan leiden tot een afruil tussen herverdeling en doelmatigheid waarbij landen kiezen voor 
protectionisme als ze het surplus van de verliezers van internationale handel zwaarder laten 
wegen dan het surplus van de winnaars. Maar als de overheid de beschikking heeft over 
instrumenten om de verliezers gericht te compenseren, kan de doelmatigheidswinst van handel 
worden geïncasseerd zonder negatieve effecten op de verdeling. 
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begrippen

 Meer balans  •  Marktfalen aanpakken 

Belastingen: wettelijk verplichte heffingen opgelegd door de overheid.

Kostprijsverlagende subsidies: subsidie per geruild goed waardoor de prijs die de verkoper 
ontvangt hoger ligt dan de prijs die de koper moet betalen. 

Kostprijsverhogende belastingen: belasting per geruild goed waardoor de prijs die de koper 
moet betalen hoger ligt dan de prijs die de verkoper ontvangt.    

Internaliseren van externe effecten: marktprijzen verrekenen de effecten van het gedrag van 
een beslisser op andere belanghebbenden. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: als onderneming rekening houden met de effecten 
van je gedrag op de maatschappelijke welvaart, ook al wordt de onderneming daarvoor niet 
direct voor beloond op de markt. 

Octrooi: wettelijke alleenrecht om gedurende een bepaalde periode een technologie te 
gebruiken.

Patent: zie octrooi. 

Protectionisme: beschermen van binnenlandse bedrijven tegen concurrentie van buitenlandse 
bedrijven, bijvoorbeeld door buitenlandse bedrijven geen toegang te geven tot de binnenlandse 
markt. 

Quotum: een plafond op een bepaalde hoeveelheid. 
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