
Puzzel H5 Werkt dat zo?                            De letter ij moet in één vakje.   
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1. De afkorting van collectieve arbeidsovereenkomst 
2. Een ander woord voor een deeltijdbaan 
3. Het geheel van vraag naar arbeid en aanbod van arbeid 
4. Eén van de ondernemingsvormen. Hier is 1 persoon de eigenaar 
5. In sommige gebieden is meer werkloosheid dan gemiddeld. Dat is … werkloosheid 
6. Een ander woord voor arbeidsparticipatie 
7. Iedereen van 15 tot de pensioensleeftijd die werkt of werkloos is, hoort bij de … 
8. Mensen met een eigen bedrijf die geen personeel hebben, vaak afgekort als …-er 
9. Werken in de handel of horeca, ofwel commerciële dienstverlening, is in de … sector  
10. Periode waarin de werknemer en werkgever kijken of het werk bevalt, en of het klikt  
11. De winst die een BV of NV aan aandeelhouders uitkeert, heet …  
12. Een baan waarvoor iemand wordt gezocht 
13. Als de vraag naar goederen & diensten daalt, ontstaat er ……werkloosheid 
14. Redenen om te willen werken, zoals geld verdienen of nuttig bezig zijn 
15. Het bedrag dat je minstens moet verdienen is het wettelijk …. 
16. Hier schrijf je je in als je werkloos wordt.  
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 ontstaat  …werkloosheid  
20. Als je onvrijwillig werkloos wordt, heb je vaak recht op een … 
21. Het loon dat je overhoudt als de belasting en sociale premies zijn ingehouden 

 

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

                                      


