
 

 
 

Werkloosheid 
Wat is werkloosheid?  
 
Weet je al wat voor werk je later wilt gaan doen? Als je geen werk hebt, 
krijg je een uitkering. Dat is net genoeg om van te leven. Met een baan 
verdien je meer en hoef je je niet te vervelen. Werkloos zijn is niet leuk! 

Voordat je gaat kijken 
1. Wat weet je al over werken en werkloosheid? Schrijf de volgende woorden op de 
juiste plaats in de tabel. 
 
salaris - solliciteren - ontslag - werknemer - baan - uitkering - inkomen - vacature 
 
Werk          Werkloosheid 
  
  
  
  
 
Kijkvragen 
 
2. Als je werkloos wordt moet je gaan solliciteren om op de arbeidsmarkt een 
nieuwe baan te vinden. Wat betekenen de schuingedrukte woorden? 
a. solliciteren = …………………………………………………………………………….…. 
b. arbeidsmarkt = …………………………………………………………………….……… 
 
3. Werkloosheid ontstaat als de …………….naar arbeid groter is dan 
het ………………… van arbeid. 
 
|4. Wanneer het met een bedrijf niet goed gaat, zal het proberen te ……………… 
door kosten te besparen. Daardoor worden vaak mensen …………………. Deze 
mensen zijn dan ………………… Ze moeten weer opnieuw gaan zoeken naar een 
baan op de ……………………… Je kunt daarvoor terecht bij het UWV, voor een 
……………………. en om een nieuwe baan te vinden door te …………………………. 
Als een werkgever jou dan wil aannemen, kun je weer aan het werk! 

  



 

 
 

Na het kijken I 
 
5. In december 2010 was het koud en lag er overal in Nederland sneeuw. 
Je vader werkt normaal 40 uur per week in de bouw, maar kon door het slechte 
weer niet meer werken. Je wilt voor hem opzoeken of hij recht heeft op een WW-
uitkering. Ga naar www.uwv.nl/werkloos. Op deze pagina klik je bij 'WW in speciale 
situaties' op de link 'WW bij onwerkbaar weer'. 
 
a. Waaraan moet je vader voldoen om een WW-uitkering te krijgen? 
- hij is …………………………………. 
- door het slechte weer kon hij …………………………………………………………. 
- hij is ………………………………………… 
 
b. De werkgever van je vader heeft een goede CAO geregeld. 
Hoeveel WW-uitkering krijgt je vader als hij twee maanden door de 
strenge vorst niet kan werken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na het kijken II 
 
6. Stel je voor dat je vaders bouwbedrijf te weinig werk heeft en dat je vader 
wordt ontslagen. Wat gebeurt er dan allemaal? 
 
a. Zet de volgende woorden in de juiste volgorde door ze te nummeren. 
1 te weinig werk 
… ontslag 
… WW-uitkering 
… UWV Werkbedrijf 
… bezuinigingen 
… werkloos 
 
b. Je vader wil snel weer aan het werk. Zet ook de volgende woorden in de juiste 
volgorde. 
… sollicitatiegesprek 
… werkzoekende 
… vacatures 
… sollicitatiebrief 
5 nieuwe baan! 

  



 

 
 

Antwoordsuggesties 
 
Als er meer vraag naar werk is dan aanbod ontstaat er werkloosheid. Een werkloze 
kan bij het UWV Werkbedrijf een uitkering aanvragen en op zoek gaan naar 
vacatures.   
 
Deze instantie begeleidt tevens een werkloze bij het schrijven van 
sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken. Hopelijk leidt dit tot een 
nieuwe baan. 
 
1 Neem met de leerlingen de begrippen door. Inkomen zou ook bij werkloosheid 
kunnen horen. Dit kan een aanleiding zijn om een klassengesprek te houden over 
het krijgen van een uitkering. 
Werk        Werkloosheid 
salaris solliciteren 
werknemer Ontslag 
baan Uitkering 
inkomen Vacature 
 
2a Solliciteren = het zoeken van een nieuwe baan door te reageren op een vacature. 
b Arbeidsmarkt = alle banen die vrijkomen en alle mensen die op zoek zijn naar een 
baan. 
3 Werkloosheid ontstaat als de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van 
arbeid. 
4 Wanneer het met een bedrijf niet goed gaat, zal het proberen te bezuinigen door 
kosten te besparen. Daardoor worden vaak mensen ontslagen. Deze mensen zijn 
dan werkloos. Ze moeten weer opnieuw gaan zoeken naar een baan op de 
arbeidsmarkt. Je kunt daarvoor terecht bij het UWV, voor een uitkering en om een 
nieuwe baan te vinden door te solliciteren. Als een werkgever jou dan wil 
aannemen, kun je weer aan het werk! 
5 Om een WW-uitkering te krijgen bij slecht weer moet je werknemer zijn, 
minstens vijf uur per week niet kunnen werken en beschikbaar zijn om te werken. 
6 a. 1 te weinig werk 
3 ontslag 
6 WW-uitkering 
5 UWV Werkbedrijf 
2 bezuinigingen 
4 werkloos 
b. 4 sollicitatiegesprek 
1 werkzoekende 
2 vacatures 
3 sollicitatiebrief 
5 nieuwe baan! 

 
 


