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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 4 Waarom werken? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 4.1 Waarom werk je? 
Arbeid  = werk 

 Betaalde arbeid = werk waarvoor je betaald wordt 

 Onbetaalde arbeid = werk waarvoor je niet betaald wordt (vrijwilligerswerk &  
   huishoudelijk werk) 

 Geestelijke arbeid = denkwerk 

 Lichamelijke arbeid = werken met je lichaam 
 
Arbeidsmotieven 

 Loon / salaris 

 Nuttig zijn 

 Ritme en regelmaat 

 Sociaal contact 

 Ontwikkelen & eigenwaarde 
 
Deeltijdbaan = parttime, minder dan 36 uur per week werken 
Voltijdbaan = fulltime, 36 uur of meer per week werken 
 
Taakverdeling = het verdelen van arbeid over verschillende personen 
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 4 Waarom werken? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 4.2 Wat kun je doen? 
Functie  = een verzameling taken 

 Leidinggevende functie  = verdeelt taken  

 Uitvoerende functie  = voert taken uit 
 
Organogram  = organisatieschema, een hiërarchisch overzicht van de verschillende  

   functies/afdelingen binnen een organisatie  
Hiërarchisch   = volgens bepaalde rangorde  

 
 
Werkgever  = iemand die één of meer medewerkers (werknemers) in dienst heeft 
Werknemer  = iemand die in dienst van een baas (werkgever) 
 
 
 
 
 
 
Arbowet  = arbeidsomstandighedenwet, geeft regels voor veilige en gezonde  

   omstandigheden op het werk 
Arbeidstijdenwet = geeft regels voor werk- en rusttijden 
Arbeidsinspectie = ziet toe op het naleven van bovenstaande wetten 
 
 
  

Internet verwijzing: 
www.inspectieszw.nl 

 
 
 
 
 

http://www.inspectieszw.nl/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 4 Waarom werken? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 4.3 Wat moet je doen? 
Arbeidsovereenkomst 

 Individueel = een overeenkomst tussen werknemer en werkgever waarin staat dat de  
   werknemer gedurende een aantal uren arbeid verricht in dienst van de  
   werkgever. De werkgever moet, onder andere loon uitbetalen 

 Collectief = cao (collectieve arbeidsovereenkomst), een reeks afspraken over de  
   arbeidsvoorwaarden in een bedrijfstak. Een cao wordt afgesloten tussen  
   organisaties van werkgevers aan de ene kant en organisaties van  
   werknemers (vakbonden) aan de andere kant   

 Bepaalde tijd = tijdelijk, er is een einddatum afgesproken 

 Onbepaalde tijd= vast, er is geen einddatum afgesproken 
 
Bedrijfstak  = soortgelijke bedrijven (bijv. supermarkten) 
 
Algemeen bindend- = door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de cao   
verklaren     geldt dan voor alle bedrijven en werknemers in de hele bedrijfstak 
 
Proeftijd  = een afgesproken periode (maximaal 2 maanden) waarin zowel de  

   werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment  
   kunnen ontbinden. Bij een tijdelijke baan van minder dan twee jaar mag de  
   proeftijd maximaal 1 maand zijn 

 
Opzegtermijn  = een periode (maximaal 3 maanden) die de werknemer na aanvraag van zijn  

   ontslag of het gekregen ontslag nog moet werken, zodat de werkgever in  
staat is vervanging te zoeken 

 
Flexivel werken  = op verschillende tijden inzetbaar 

 Oproepbasis = je werkt alleen als je baas je oproept 
 
Rechten en plichten 

 Plichten 
o Werkgever heeft de plicht loon te betalen aan werknemer 
o Werknemer heeft de plicht goed werk af te leveren voor werkgever 

 Rechten 
o Werknemer heeft recht op loon van de werkgever 
o Werkgever heeft recht op goed afgeleverd werk door de werknemer 

 
  

Internet verwijzing: 
www.fnv.nl 

www.vno-ncw.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnv.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 4 Waarom werken? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 4.4 Wat houd je eraan over? 
Belasting  = een verplichte afdracht van de burger aan de overheid 
Toeslagen  = een inkomensafhankelijke vergoeding van de overheid 
Belastingdienst  = de overheidsinstelling die zich bezig houdt met het innen van belastingen  

   en betalen van toeslagen 
Loonbelasting  = een belasting die wordt ingehouden op het loon door de werkgever en  

   wordt overgemaakt naar de belastingdienst 
 
 
 
Sociale verzekeringen 

 Werknemersverzekeringen = een verzekering voor en betaald door werknemers 
o Ziektewet (ZW)      = uitkering bij ziekte  
o Werkloosheidswet (WW)    = uitkering bij werkloosheid 
o Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) = uitkering bij  

   arbeidsongeschiktheid 

 Volksverzekeringen  = een verzekering voor het hele volk en betaald  
   door werknemers 

o Algemene ouderdomswet (AOW) = uitkering bij bereiken pensioengerechtigde  
   leeftijd 

o Wet werk en bijstand (WWB)  = uitkering bij geen ander inkomen  
o Algemene nabestaandewet (ANW) = uitkering bij overlijden partner/ouder 

 
Loon   = een vergoeding van de werkgever aan de werknemer voor de verrichte  

   werkzaamheden 

 Brutoloon = loon voor inhoudingen van loonbelasting en premies sociale verzekeringen 

 Nettoloon = loon na inhoudingen van loonbelasting en premies sociale verzekeringen 
   
Ontslagvergunning = een werkgever moet toestemming van het UWV Werkbedrijf  

krijgen om een werknemer te kunnen ontslaan. Als de ontslagvergunning    
verleend wordt heeft de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering  
(WW) 
 

UWV Werkbedrijf = een overheidsinstelling die zich bezighoudt met 

 Helpen van zoeken naar werk  

 Aanvragen van een uitkering 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Internet verwijzing: 
www.uwv.nl 

 
 
 
 
 

Internet verwijzing: 
www.belastingdienst.nl 

www.svb.nl 
 
 
 
 

http://www.uwv.nl/OverUWV/wat_is_uwv/wat_doet_uwv/werkbedrijf.aspx
http://www.uwv.nl/OverUWV/wat_is_uwv/wat_doet_uwv/werkbedrijf.aspx
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.svb.nl/

