4.1 WERK JE VOOR LOON OF WINST?
Stel je voor dat je nog steeds laaiend enthousiast bent over jouw eigen product
en besluit om alles op alles te zetten om dit te gaan verkopen!
Wanneer je voor jezelf wilt beginnen, noemen we jou geen werknemer meer,
maar een zelfstandige.
Als je geen personeel in dienst neemt, ben je een zzp’er (zelfstandige
zonder personeel).
Hoe je het ook gaat doen, je zult een ondernemingsvorm moeten kiezen…

ONDERNEMINGSVORMEN

1. Eenmanszaak
• Één eigenaar
• Keert zichzelf winst uit (inkomstenbelasting)
• Ook met privévermogen aansprakelijk
2. Vennootschap onder firma (VOF)
• Meerdere eigenaren (vennoten)
• Hebben afgesproken hoe ze de winst verdelen (inkomstenbelasting)
• Ook met privévermogen aansprakelijk
3. Besloten vennootschap (bv)
• De eigenaren zijn aandeelhouder in het bedrijf (aandelen staan op naam)
• Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald
• Niet met privévermogen aansprakelijk

4. Naamloze vennootschap (nv)
• De eigenaren zijn aandeelhouder in het bedrijf
• De aandelen zijn vrij verhandelbaar op de effectenbeurs
• Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald, wat overblijft
wordt als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.
• Niet met privévermogen aansprakelijk
5. Stichting
• Opgericht voor een bepaald (goed) doel
• Geleid door bestuur (mogen daar geen geld aan verdienen)
• Ze mogen wel werknemers in dienst nemen
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4.2 WELKE WETTEN WERKEN?
Aan het werk gaan mag in Nederland niet zomaar! Je moet namelijk eerst een
officiële overeenkomst tekenen.
Bepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst
Onbepaalde tijd

“Vast contract”
(er is geen moment afgesproken
waarop het contract afloopt)

Primair (loon en werktijden)
Arbeidsvoorwaarden
Secundair (alle andere dingen)
Om te controleren of bedrijven zich wel aan de afspraken houden, hebben wij
in Nederland de Arbeidsinspectie. Zij controleren volgens een aantal wetten:
Arbowet (voor gezonde en veilige werkomstandigheden)
Arbeidsinspectie
Arbeidstijdenwet (regels over werktijden en rusttijden)

4.2 WELKE WETTEN WERKEN?
De overheid heeft in de wet nog meer geregeld voor werknemers.
Zo verbiedt de Algemene wet van gelijke behandeling dat werkgevers onderscheid
maken op basis van geslacht, ras, leeftijd of afkomst.
Daarnaast heb je recht op deeltijdarbeid en krijgen werkende ouders
kinderopvangtoeslag.
Dit alles om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen; een hoge
arbeidsparticipatie!
Mensen die niet meer kunnen werken, worden beschermd door
werknemersverzekeringen, zoals:
• De WIA (voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden)
• De WW (voor werknemers die buiten hun eigen schuld werkloos zijn geworden)
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4.3 IS HET DRUK OP DE ARBEIDSMARKT?
Wie zorgt er op de markt voor de vraag en wie zorgt er voor het aanbod?

AANBOD
VRAAG
Hoe zit dat dan op de arbeidsmarkt?
Vraag: Werkgevers (zij vragen om arbeiders)
ARBEIDSMARKT
Aanbod: Werknemers (zij bieden zichzelf als arbeider aan)
Alle banen bij bedrijven en de overheid samen, noemen we de werkgelegenheid.
Wanneer er meer vraag naar personeel is dan aanbod, is er een krappe arbeidsmarkt.
Wanneer het aanbod van arbeid juist groter is dan de vraag, ontstaat er werkloosheid.

4.3 IS HET DRUK OP DE ARBEIDSMARKT?
Wanneer je in Nederland wilt gaan werken, hoor je bij de…
Je bent tussen de 15 en 65 jaar oud
BEROEPSBEVOLKING
Je hebt of zoekt een baan voor
minstens 12 uur per week

Ben je tussen de 15 en 65 en heb je geen baan, maar sta je ingeschreven bij
het UWV voor minstens 12 uur per week?
Dan ben je geregistreerd werkloos.
Je krijgt dan een uitkering, totdat je werk hebt gevonden.

PRODUCTIESECTOREN
Alle bedrijven die bestaan, kun je onderverdelen in vier verschillende sectoren:
Primair

Halen hun goederen rechtstreeks uit de natuur

Secundair

Maken van grondstoffen een nieuw product (industrie, bouw)

Tertiair

Verlenen diensten met als doel om winst te maken

Quartair

Verlenen diensten, maar mogen geen winst maken
Bedrijven die
betaald krijgen door
de overheid

DE GROTE MENEER KATERBARG SECTORENQUIZ (TM)
In welke sector horen de volgende bedrijven?
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5 SOORTEN WERKLOOSHEID
1. Conjuncturele werkloosheid
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goederen en diensten.

5 SOORTEN WERKLOOSHEID
1. Conjuncturele werkloosheid
→ Tijdelijk minder vraag naar goederen en diensten.
Er wordt dus minder verkocht, waardoor er minder werk is.
2. Structurele werkloosheid
→ Door blijvende veranderingen
Bijvoorbeeld: Meer machines of een reorganisatie.
3. Seizoenswerkloosheid
→ Alleen in een bepaalde tijd van het jaar
4. Regionale werkloosheid
→ Alleen in bepaalde steden of gebieden
5. Frictiewerkloosheid
→ Je bent tijdelijk even werkloos omdat je bijvoorbeeld net
van school komt of net ontslagen bent.

4.4 ALS ER GEEN WERK IS
Hoe je werkloosheid moet bestrijden hangt dus af van het type werkloosheid.
Een aantal maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren:
•
•
•

De overheid kan zorgen voor een grotere koopkracht bij consumenten, bijvoorbeeld
door lagere belastingen of door te investeren.
Meer export door bedrijven.
Loonmatiging, zodat er meer personeel aangenomen kan worden.
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