Puzzel arbeid & productie
De letter ij moet in één vakje.
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1. De waardevermindering van een machine of ander kapitaalgoed noem je…
2. Alle kosten die een ondernemer maakt om zijn bedrijf te runnen
3. Het geheel van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten
4. Het aantal verkochte producten noem je ook wel de …
5. Als in sommige gebieden meer werkloosheid is dan in andere, is er ……werkloosheid
6. Hier schrijf je je in als je werk zoekt of een WW-uitkering wil aanvragen
7. omzet – inkoopwaarde = …
8. Het totaalbedrag van de inkoop noem je ook wel de …
9. Het geheel van vraag en aanbod noem je in de economie ook wel een …
10. De geldopbrengst van de verkochte producten. Ook opbrengst verkopen genoemd
11. De prijs van goederen zal meestal stijgen, als het …… van die goederen afneemt
12. De verkoopprijs inclusief btw, oftewel de prijs die de consument betaalt
13. Als de vraag naar goederen & diensten daalt, ontstaat er ……werkloosheid
14. Brutowinst min alle bedrijfskosten = ………….. (kan winst of verlies zijn)
15. Het bedrag dat je optelt bij de inkoopprijs om de verkoopprijs te berekenen
16. Een bedrijf dat ‘rode cijfers schrijft’ maakt …
17. Bij werkloosheid verlies je contacten en je voelt je nutteloos, dit zijn de …….gevolgen
18. Als je tussen 2 banen inzit en dat duurt niet langer dan 8 maanden, dan ben je …
19. Als banen niet meer terugkomen, bijv. bij mechanisatie, dan is de werkloosheid …
20. Als je onvrijwillig werkloos wordt, heb je vaak recht op een …
21. De afkorting van belasting over toegevoegde waarde, ook wel omzetbelasting.

Welk woord verschijnt er in de lichtgrijze vakjes onder de pijl van boven naar
beneden?

