
 

 
 

Dossier Economie 
Opdrachten aflevering: Samenwerken en onderhandelen 
Bekijk de aflevering op www.schooltv.nl/  

 
Inleiding 
In deze aflevering staat de Nederlandse energiemarkt centraal. In deze context willen we 
inzichtelijk maken op welke manieren, wanneer belangen van individuele actoren 
conflicteren, het met elkaar samenwerken en onderhandelen soms (maar niet altijd) méér 
oplevert voor de betrokken partijen dan het nastreven van eigenbelang. 
 
Vraag 1 Bekijk figuur 1 

 
Leg uit hoe bovenstaande cartoon volgens jou aangeeft hoe de energiemarkt er voor 
consumenten uitziet.  
 
 
Vraag 2 Geef in onderstaand schema aan: 
a welke soorten partijen er volgens jou zoal actief zijn op de Nederlandse energiemarkt;  
b voor elk van deze spelers wat zij op deze markt zijn;  
c wat het belang is van elk van deze spelers. Denk hierbij aan zoveel mogelijk klanten 
trekken. 
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* streep door wat niet van toepassing is 

 
 

Vraag 3 De volgende vragen betreffen het windmolenparkproject “Prinses Amalia” in de 
Flevopolder. (Je kunt via internet extra informatie vinden over deze projecten).  
 
a Waarom lukte het bioboer Hans Verduyn in eerste instantie niet om een windmolen te 
realiseren? 
b Welke prikkels waren er uiteindelijk voor de boeren in de Flevopolder om te participeren 
in windmolenpark “Prinses Amalia”?   
c Voor wie hebben deze prikkels gewerkt? Hoe komt dat?  
d Voor wie hebben deze prikkels niet gewerkt? Hoe komt dat? 



 

 
 

 
Vraag 4 Bekijk figuur 2 

Vrije vertalingen:  
- Goed nieuws! 
- We hebben eindelijk een internationaal 
bindende overeenkomst gesloten om het 
gebruik van broeikasgassen te beperken! 
- Klimaatveranderingsoverleg * 2040 *  
Mount Everest 
 
 
 

a Benoem drie visuele elementen die volgens jou het belangrijkste zijn in deze cartoon. 
Geef aan wat met elk van deze elementen wordt bedoeld. 
b Leg uit hoe deze cartoon volgens jou het commentaar op de praktijk van internationaal 
samenwerken ten aanzien van het milieu samenvat.  
 
 
Vraag 5 Econoom Kamal Boulema legt in de aflevering het idee achter “speltheorie” 
meerdere malen uit. In de bijbehorende pay-off matrix kun je steeds de verwachte 
effecten per beslissing in het betreffende spel zien.   
a Je gaat met één vriend(in) samen uit eten. Er zijn nog géén afspraken gemaakt over het 
betalen van de rekening. Vul in de blanco pay-off matrix in welke strategische uitkomsten 
er mogelijk zijn.  
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Figuur 3: Pay-off matrix 
Uitkomsten zijn in € per persoon en worden weergegeven als [jijzelf,vriend(in)] 

 
b Hoe zou, gegeven jouw zelfgemaakte pay-off matrix, de waarschijnlijke uitkomst luiden? 
De rekening splitsen? Of ieder voor zich betalen? Leg uit hoe dat komt. 


