
Voor wat hoort wat 

 

 

a maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat werkzoekenden die bereid zijn tot 

het leveren van een extra inspanning eerder zullen kiezen voor  

 G-Skate als werkgever omdat G-Skate in tegenstelling tot andere 

werkgevers in de bedrijfstak wel een bonusregeling heeft. 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat de specifieke bonusregeling, zoals 

beschreven in bron 6, meelifters kan aantrekken die denken te 

profiteren van de extra inspanning van afdelingscollega’s zonder 

daarvoor zelf extra hard te moeten werken / te moeten ‘investeren’. 

 

b maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

‒ Een antwoord waaruit blijkt 

 • dat een bonus de werknemer stimuleert tot een grotere   

  inspanning  1 

 • waardoor de werkgever minder nadeel ondervindt van de   

  informatieachterstand met betrekking tot de inspanning van de   

  werknemer  1 

‒ Een antwoord waaruit blijkt 

 • dat een werkgever er voor kan kiezen om individuele prestaties / 

 productiviteit van werknemers te registreren teneinde de bonus 

  daarop te kunnen baseren  1 

 • hetgeen betekent dat de informatieachterstand van de   

  werkgever daadwerkelijk wordt verkleind  1 

 

  



c maximumscore 3 

Voorbeelden van een juiste berekening zijn: 

‒ medewerkers Verkoop volgen geen scholing maar ontvangen wel een 

bonus van € 500 (cel linksonder)  

 totale bonus 40  € 500 = € 20.000 

 400.000€
0,05

20.000€
=  

‒ medewerkers Productie volgen scholing tegen € 600 per persoon en 

gaan er € 100 per persoon op achteruit (cel linksonder): bonus is € 

500 totale bonus 40  € 500 = € 20.000 

 400.000€
0,05

20.000€
=  

• voor het gebruik van de juiste cel uit de matrix  1 

• voor een juiste berekening  2 

 

d maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken 

• dat de medewerkers van de afdeling Verkoop géén scholing zullen 

volgen, omdat voor deze afdeling de keuze geen scholing (per 

werknemer) meer oplevert dan de keuze wel scholing  1 

• ongeacht de keuze van (de medewerkers van) de afdeling Productie  1 

 

e maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: Een antwoord waaruit blijkt dat 

• wanneer alle medewerkers van de afdeling Verkoop gezamenlijk 

besluiten in te schrijven voor een scholing en zich individueel 

vastleggen de scholing te volgen  1 

• het collectieve belang van maximale stijging van de toegevoegde 

waarde (en dus een hogere bonus) wel wordt waargemaakt  1 

 


