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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 3
11

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat een zzp’er meer zal worden geprikkeld om
efficiënter te werken, omdat extra inkomen geheel aan hem toevalt / het
verlies aan inkomen geheel door hem gedragen moet worden.

12

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Een argument waaruit blijkt dat de hogere arbeidsproductiviteit door
lagere (arbeids)kosten per product leidt tot (verbetering van de
concurrentiepositie en daarmee tot) meer werkgelegenheid / hogere
lonen.
− Een argument waaruit blijkt dat sommige werknemers zzp’er willen
worden, omdat ze een hogere mate van zelfstandigheid willen /
voldoende winstkansen zien.
Opmerking
Per juist geformuleerd argument 1 punt toekennen.

13

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De kosten worden € 240.000 + 0,6 × € 160.000 = € 336.000.
De winst wordt 0,6 × € 500.000 − € 336.000 = −€ 36.000.
Dit is een winstdaling van 136%.

14

maximumscore 2
bij Mulder
Uit de toelichting moet blijken dat bij Mulder de constante kosten een
groter deel van de totale kosten uitmaken dan bij Construx; door het
inzetten van zzp’ers in plaats van werknemers dalen de constante kosten
bij Mulder sterker en zullen bij een afzetdaling de kosten ook sterker dalen,
waardoor de winst minder sterk afneemt.

15

maximumscore 6
Het optreden van moral hazard is juist uitgewerkt.
• Te denken valt aan het informatieverschil tussen enerzijds de directie
en anderzijds de werknemers of zzp’ers als het gaat om de kwaliteit
van het uitgevoerde werk / de gewerkte tijd, waarvan de werknemers of
zzp’ers misbruik kunnen maken
De beschrijving van het verschil in transactiekosten is juist uitgewerkt.
• Te denken valt aan de kosten voor het opstellen van een contract met
zzp’ers in vergelijking met het uitvoeren van de cao bij werknemers
• Te denken valt aan de kosten van het toezicht op werknemers in
vergelijking met de kosten van controle achteraf bij zzp’ers
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