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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 5 Hoe werkt de arbeidsmarkt? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 5.1 Waar is werk? 
Arbeidsmarkt  = het geheel van vraag naar en het aanbod van arbeid 

 Vraag  = (werkgelegenheid) werkgevers & zelfstandigen  

 Aanbod = werknemers, werklozen & zelfstandigen (beroepsbevolking) 
 
Beroepsbevolking 

 Alle inwoners tussen de 15 en 65 jaar 

 Die werken of actief opzoek zijn naar werk (geregistreerd bij UWV Werkbedrijf) 

 Voor ten minste 12 uur per week 
 
UWV Werkbedrijf = een overheidsinstelling die zich bezighoudt met 

 Helpen van zoeken naar werk  

 Aanvragen van een uitkering 
 
Werklozen  = niet werkende beroepsbevolking 
Werkloosheid  = als de vraag naar arbeid minder is dan het aanbod van arbeid 
Krappe arbeidsmarkt = als de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid 
 
  

Internet verwijzing: 
www.uwv.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
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 5 Hoe werkt de arbeidsmarkt? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 5.2 Is er werk voor iedereen? 
Geregistreerde-  = de werklozen beroepsbevolking die staat ingeschreven bij het  
werkloosheid     UWV Werkbedrijf  
Verborgen-  =  de werklozen die niet staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf 
werkloosheid  
Tijdelijk werkloosheid = werkloosheid korter dan 1 jaar 
Langdurig werkloosheid= werkloosheid langer dan 1 jaar 
 
 
CBS   = Centraal Bureau voor de Statistiek, verzamelt allerlei gegevens in opdracht  

   van de overheid 
 
Frictiewerkloosheid = werkloosheid die ontstaat doordat je tijdelijk tussen twee banen inzit 
Seizoenswerkloosheid = werkloosheid die ontstaat omdat het werk seizoensgebonden is 
Regionale-  = werkloosheid die ontstaat omdat er in een bepaalde regio geen 
werkloosheid    of minder werkgelegenheid is 
 
  

Internet verwijzing: 
www.cbs.nl 

 
 
 
 
 

http://www.cbs.nl/
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Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 5.3 Waar komt werk vandaan? 
Bestedingen  = uitgaven door burgers (consumeren), bedrijven en overheid (investeren) 

 Stijging van bestedingen  er worden meer producten gemaakt/gekocht  
werkgelegenheid stijgt 

 Daling van bestedingen  er worden minder producten gemaakt/gekocht  
werkgelegenheid daalt 

 
Structurele-  = werkloosheid die ontstaat door blijvende veranderingen aan de   
werkloosheid     aanbod zijde. Dit komt door innovatie, outsourcing en reorganisaties. 
 
Mechanisatie  = het vervangen van menselijke arbeid door machines 
Automatisering  = het vervangen van menselijke arbeid door computers 
 
Conjuncturele-  = werkloosheid die ontstaat door tijdelijke uitval van de vraag naar  
werkloosheid     producten. Dit komt door schommelingen in de economie. 
 
Arbeidsdeelname = arbeidsparticipatie, het percentage van de bevolking dat tot de  

   beroepsbevolking behoort 
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Paragraaf 5.4 Hoe vind je werk? 
Geschoold werk = werk waarvoor je een opleiding afgerond moet hebben 
Ongeschoold werk = werk waarvoor je geen opleiding afgerond moet hebben 
 
Vacature  = een baan waarvoor iemand wordt gezocht (advertentie) 
Solliciteren  = jezelf voorstellen/presenteren aan een werkgever  

 Sollicitatiebrief  = jezelf voorstellen per brief 

 Sollicitatiegesprek = jezelf voorstellen in een gesprek 
Curriculum vitae (CV) = levensloop, een lijst waarop staat wat je allemaal gedaan hebt tot op heden 

 Opleiding 

 Werkervaring 
 
 
 
 
 
 


