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Oplossingsstrategieën

Peter van der Veen

Inge Verlee

Context

Situatie:

In Afrika heeft één van jullie 
inkopers een geweldig spel 
ontdekt en heeft de 
verkooprechten voor een 
Nederlandse regio weten te 
bemachtigen.

Jullie zijn het verkoopteam 
voor dit spel!

Spelregels!
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Gegevens

• In Nederland zijn vijf regio´s waar het product 

aangeboden wordt 

• De regio´s zijn West, Noord, Midden, Oost en 

Zuid

Gegevens

• Prijs vergelijking: P = GO = -1/2 Q + 200

• Gemiddelde totale kosten: GTK = MK = 100

• Inkoopcapaciteit per bedrijf is maximaal 80

• Doel is het behalen van maximale winst
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Ronde 1

Gegevens:

• Prijs vergelijking: P = GO = -1/2 Q + 200

• Gemiddelde totale kosten: GTK = MK = 100

• Inkoopcapaciteit per bedrijf is maximaal 80

• Doel is het behalen van maximale winst

• Bepaal hoeveel eenheden jouw bedrijf op de 

markt gaat brengen.

• Je hebt hier 1 minuut voor!

Verwerken van resultaat
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Gegevens 2

• P = GO = -1/2 Q + 200

• GTK = MK = 100

Ronde 2

• Bepaal hoeveel eenheden jouw bedrijf op de 

markt gaat brengen.

• Je hebt hier 5 minuut voor!
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Resultaat rond 2

090514 uitwerking.xls

Ronde 3

• Bepaal met deze informatie hoeveel eenheden 

jouw bedrijf op de markt gaat brengen 

• Je hebt hier 3 minuut voor!



11-11-2010

6

Resultaat rond 3

090514 uitwerking.xls

Informatie?

• Overleggen tussen de 

bedrijven?
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Ronde 4

• Bepaal hoeveel eenheden jouw bedrijf op de 

markt gaat brengen 

• Je hebt hier 3 minuut voor!

Resultaat rond 4

090514 uitwerking.xls



11-11-2010

8

Informatie!

• Directeuren komen naar 

de marktplaats en 

overleggen de 

hoeveelheden die een 

ieder op de markt gaat 

brengen

Resultaat ronde 5

090514 uitwerking.xls
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Kader HAVO

• HAVO: Concept markt

– Volledige vrije mededinging en monopolie bekend

– Maximale winst is bekend (MO=MK)

– Transactiekosten

• Doelstelling

– Marktmechanisme ondervinden

– Introductie naar kartelvorming en octrooi/patent 

Kader VWO

• VWO: Concept samenwerken en 

onderhandelen

– Volledige vrije mededinging, monopolie en 

monopolistische concurrentie bekend

– Maximale winst is bekend (MO=MK)

– Transactiekosten

• Doelstelling

– Samenwerkingsdilemma’s bij onderhandelingen

– Inleiding op speltheorie
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Debriefing

Debriefing

• Wat doet informatie met de beslissing hoeveel 

eenheden je gaat afzetten?

• Wat doet vertrouwen met de beslissing 

hoeveel eenheden je gaat afzetten?
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Debriefing

• Wat doet informatie met de beslissing hoeveel 

eenheden je gaat afzetten?

Aselecte informatie

• Wat doet vertrouwen met de beslissing 

hoeveel eenheden je gaat afzetten?

Prisoners dilemma

VRAGEN?


