Economie Pincode klas 3 vmbo-gt 6e editie
Samenvatting Hoofdstuk 5: Aan de slag!
Exameneenheid: Arbeid en productie
5.1

Aan de slag!

Arbeid
= werk
Vacature
= een advertentie voor een baan geplaatst door een werkgever
Solliciteren
= jezelf voorstellen / presenteren aan een werkgever
 Sollicitatiebrief
= jezelf voorstellen per brief
 Sollicitatiegesprek = jezelf voorstellen in een gesprek
 CV
= curriculum Vitae, (levensloop) een lijst waarop staat wat
je allemaal gedaan hebt tot op heden zoals:
 Opleiding
 Werkervaring
 Hobby’s
 Interesse
Proeftijd

= de eerste periode (één of twee maanden) die je werkt bij een
nieuwe werkgever. Zowel de werknemer als de werkgever
mogen tijdens de proeftijd zonder reden per direct de
arbeidsovereenkomst ontbinden.

Opzegtermijn

= de laatste periode (één tot drie maanden) die je werkt bij een
werkgever nadat je ontslag hebt genomen of gekregen.
Ontslagrecht
= een werkgever mag een werknemer alleen ontslaan met
toestemming van het UWV of de rechter
Ontslag op staande = een werkgever mag je ontslaan per direct als het gaat om
voet
ernstige zaken zoals: diefstal, fraude, bedreiging etc.
Werktijd
 Voltijd


Deeltijd

= fulltime, je werkt een volledige werkweek van 36 tot 40 uur per
week
= parttime, je werkt een deel van een volledige werkweek, dus
minder dan 36 tot 40 per week

Arbeids= een contract waarin je de arbeidsvoorwaarden vast legt
overeenkomst
 Bepaalde tijd
= tijdelijke dienst, het contract wordt ontbonden op een
vooraf afgesproken moment
 Onbepaalde tijd
= vaste dienst, het contract wordt ontbonden bij het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
Flexibele arbeid / flexwerkers
 Tijdelijke dienst
= je werkt tijdelijk bij een werkgever
 Uitzendkracht
= je werkt via een uitzendbureau tijdelijk bij een werkgever
 Oproepkracht
= je werkt alleen als het je werkgever je oproept
Arbeidsvoorwaarden
cao
Bedrijfstak

= afspraken loon, werktijd, vakantiedagen etc.
= collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden die
gelden voor alle werknemers binnen een bedrijfstak (branche)
= branche, een groep soortgelijke bedrijven (vaak concurrenten)
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Loon


Brutoloon



Nettoloon

= een vergoeding van de werkgever aan de werknemer voor het
verrichten van arbeid
= loon waarover je nog loonbelasting en sociale premies moet
betalen
= besteedbaar inkomen, het loon dat je kan uitgeven

Nettoloon = brutoloon − (loonbelasting + sociale premies)
Arbeidsrecht
 Arbowet


Arbeidstijdenwet

Arbeidsinspectie

= arbeidsomstandighedenwet, regels voor een veilige en
gezonde werkomgeving
= regels voor werk- en rusttijden

= inspectie SZW (Sociale Zaken en werkgelegenheid),
controleert of werknemer en werkgevers zich aan de wetten
houden

Wettelijk
= een bedrag dat een werknemer vanaf 23 jaar minimaal moet
Minimumloon
verdienen met een voltijdbaan
Minimumjeugdloon = een bedrag dat een werknemer onder de 23 jaar minimaal
moet verdienen
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5.2

Waar kun je werken?

Arbeidsmotieven = redenen om te werken
 Loon / salaris / geld
 Nuttige & zinvolle tijdsbesteding
 Sociale contacten
 Regelmaat
 Ontwikkelen
Arbeid
= werk
 Loondienst
 Zelfstandig ondernemer

= in dienst bij een werkgever
= je bent je eigen werkgever (zelfstandige)

Taken
= werkzaamheden
 Uitvoerende
= je voert de opdrachten van een leidinggevende uit
 Leidinggevende
= je organiseert het werk van de uitvoerende
Eigenaar
KvK
Zzp’er

= vennoot / firmant / ondernemer
= Kamer van Koophandel, een zelfstandig ondernemer moet bij
de KvK een ondernemingsvorm kiezen / registreren
= zelfstandige zonder personeel, eenmanszaak zonder
personeel

Ondernemingsvorm Eigendom
Eenmanszaak
één eigenaar
Vof (Vennootschap
onder Firma)
B.v. (Besloten
Vennootschap)
N.v. (Naamloze
Vennootschap)

Meerder
eigenaren
Aandeelhouder
op naam
Aandeelhouder
naamloos

Aansprakelijkheid
Zakelijkvermogen
en privévermogen
Zakelijkvermogen
en privévermogen
Alleen zakelijk
vermogen
Alleen zakelijk
vermogen

Belasting
Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

Arbeidsverdeling

= elke medewerker doet dat waar hij goed in is (specialist)

Maatschappelijke
arbeidsverdeling

= de productie in een land is verdeeld over verschillende
bedrijven

Organigram

= verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen een
organisatie

Productiesectoren
 Primaire sector
 Secundaire sector
 Tertiaire sector
 Quartaire sector

= bewerkt goederen uit de natuur
= bewerkt goederen uit de primaire sector
= produceert diensten met als doel om winst te maken
= produceert diensten niet met als doel om winst te maken
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5.3

Actief op de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt
= het geheel van vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid
 Vragers
= werkgevers (werkgelegenheid)
 Aanbieders
= werknemers (beroepsbevolking)
Werkgelegenheid

= alle arbeidsplaatsen bij bedrijven en overheid

Beroepsbevolking



= alle mensen van 15 jaar tot de pensioengerechtigde
Leeftijd die werken of willen werken
Werkzame beroepsbevolking
= hebben betaald werk
Werkloze beroepsbevolking
= hebben geen betaald werk, maar zoeken
naar betaald werk, en zijn direct
beschikbaar

Werkloosheid

= aanbod van arbeid is groter dan de vraag naar arbeid (ruime
arbeidsmarkt)

Algemene wet
= verbied het maken van onderscheid op basis van geslacht,
gelijke behandeling ras, leeftijd of afkomst
Arbeidsparticipatie = arbeidsdeelname, het deel van de bevolking dat tot de
werkende beroepsbevolking behoort. De overheid probeert de
arbeidsparticipatie te stimuleren door:
 Recht op deeltijdwerk
 Kinderopvangtoeslag
 Algemene wet gelijke behandeling
Sectoren
 Formele sector
o Wit werk
 Informele sector
o Grijs werk
o Zwart werk

= geregistreerde arbeid
= je betaald belasting over je loon
= niet geregistreerde arbeid
= vrijwilligerswerk of huishoudelijk werk
= je betaald geen belasting over je loon (verboden)
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5.4

Zonder werk?

UWV
= een overheidsinstelling die je helpt bij het
 Vinden van een baan
 Beoordelen of je recht hebt op een uitkering
Werkloos als je
 Tussen 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zit
 Geen baan hebt
 Actief opzoek bent naar werk
Vormen werkloosheid
 Geregistreerde werkloosheid


Verborgen werkloosheid

= als je werkloos bent en staat ingeschreven
bij het UWV
= als je werkloos bent en niet staat
ingeschreven bij het UWV

Soorten werkloosheid
 Structurele werkloosheid






= producenten (aanbodzijde) gaan op een
blijvende manier anders produceren
o Technologische ontwikkeling / innovatie
 Mechanisatie
= productie met machines
 Automatisering
= productie met computers / robots
o Outsourcing
= productie verhuizen naar buitenland
o Reorganisatie
= stoppen met productie
o Kwalificatie eisen
= niet de juiste opleiding voor het werk
Conjuncturele werkloosheid
= consumenten (vraagzijde) hebben tijdelijk
dalende bestedingen
Frictiewerkloosheid
= een korte periode tussen twee banen
in of tussen studie en een baan in
Seizoenswerkloosheid
= een bepaald deel van het jaar waarin de
vraag naar arbeid lager is dan het aanbod
van arbeid
Regionale werkloosheid
= een bepaald gebied waarin de vraag naar
arbeid lager is dan het aanbod van arbeid
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