Zeker flexibel
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Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• In een recessie neemt de afzet van bedrijven af. Naarmate er op de
arbeidsmarkt meer sprake is van vaste contracten kunnen bedrijven
minder snel reageren met een verlaging van de prijzen, aangezien
vaste arbeidscontracten het moeilijk maken om de lonen te verlagen
(waarmee sprake is van loonstarheid) of tot ontslag over te gaan
• hierdoor neemt de internationale concurrentiepositie verder af en
kan de recessie langer aanhouden / loopt herstel van de
concurrentiepositie mogelijk vertraging op
maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Vragers van arbeid / werkgevers kunnen bij flexibele contracten
sneller inspelen op schommelingen in de vraag naar producten.
Hierdoor lopen ze niet het risico te blijven zitten met hoge
loonkosten van overtollige werknemers. De winstgevendheid stijgt
daardoor. Hierdoor valt te verwachten dat ze bereid zullen zijn om
extra te betalen aan mensen met een flexibel contract
• Aanbieders van arbeid / werknemers lopen bij flexibele contracten
meer risico op verlies van hun baan. Te verwachten valt dat zij ter
compensatie een hoger loon zullen vragen dan bij een vast contract
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Opmerking
Voor antwoorden waarbij vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt zijn
verwisseld, maximaal drie scorepunten toekennen.
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maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Als werkgevers investeren in menselijk kapitaal van hun werknemers
kunnen ze geconfronteerd worden met een berovingsprobleem,
omdat de werknemer na de scholing / opleiding dit extra menselijk
kapitaal bij een andere werkgever te gelde kan maken met een
hoger loon
• Bij flexibele contracten is deze kans groter dan bij vaste contracten,
omdat er in mindere mate sprake is van loyaliteit van de kant van de
werknemer
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Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
‒ Werknemers met flexibele contracten zullen mogelijk sterker
geneigd zijn om zich te scholen, om zo een sterkere positie te
krijgen / om zo hun verwachte productiviteit / verdiencapaciteit te
doen stijgen. Dit biedt uitzicht op een betere onderhandelingspositie
/ betere arbeidsvoorwaarden.
‒ Werknemers weten dat ze met een flexibel contract het gevaar
lopen om hun baan te verliezen. Dit kan voor hen aanleiding zijn om
nu al in zichzelf te investeren, zodat zij bij contractbeëindiging
mogelijk sneller een nieuwe baan kunnen vinden.

