
www.zottenwerk.be
www.kaj.be

 + 16 : Rad van Fortuin

Doel:
Jongeren op luchtige manier aanzetten tot een groepsgesprek rond vakantie- en weekendwerk.
Ook komt vrije tijd en besteding van (zak)geld aan bod.

Aantal spelers:
Ideaal voor 3 spelers, maar kan even goed in 3 groepjes van een welbepaald aantal spelers, 1
spelbegeleider, eventueel nog een assistent(e)

Tijdsduur:
Max. 2 uur

Materiaal:
-letterbord (flap met evenveel streepjes als letters, bij juiste letter invullen)
-kaartjes met vragen
-scorebord of papieren geld
-kaartjes met prijzen (zie verder)
-rad -kaartjes in cirkel leggen, dan draaien met een leeg flesje,

-volgende volgorde: 01000, Bankroet, 020, 05, 050, 010, 0500, Verliesbeurt,
0100, 050, 010, 05, 020, 0100, 010, 05)

Verloop:
Cf. echt Rad van Fortuin

1) Deelnemer 1 draait aan het rad en probeert een letter van het woord te raden. Indien de
deelnemer correct raadt, dan krijgt hij/zij het gedraaide bedrag.

2) Zolang deelnemer 1 juist raadt, doet hij/zij verder. Bij een verkeerde gok of bij eindigen op
bankroet (geld en beurt kwijt) of verliesbeurt (beurt kwijt, geld houden), gaat de beurt over
naar deelnemer 2 en zo verder.

3) Wie aan de beurt is mag ook altijd proberen om het woord te raden. Indien de gok juist is, is
de ronde voorbij en mag iedereen prijzen kiezen uit de prijzenkast. Daarnaast kunnen
vragen gesteld worden over het geraden woord (zie verder).

4) De ronde is hiermee gedaan en de volgende ronde kan beginnen.
5) Er zijn zoveel rondes als er tijd is.
6) Nabespreking (zie verder).

Te zoeken woorden en termen:    (best in deze volgorde laten)

Jobstudent
Vanaf welke leeftijd mag iemand weekend- of vakantiewerk doen?

   ◊Iedereen die 15 jaar is én de eerste 2 jaren van het middelbaar heeft volbracht.
Hoeveel kun je werken met een studentencontract?

◊Het hele jaar, maar wel maximum 6 maanden per jaar, anders gewoon contract.
Mag je als jobstudent werken op feestdagen?

   ◊Neen, alleen in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de horeca).

Sociale Zekerheid     (SZ)
Hoeveel SZ moet je als jobstudent betalen?

   ◊2,5%: als je hoogstens 23 dagen werkt in juli, augustus en/of september.
   ◊13,07%: als je meer dan 23 dagen werkt in deze maanden of in de rest van het jaar.
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Wat is het doel van de sociale zekerheid?
◊vervangen van inkomen bij wegvallen door ziekte, werkloosheid of pensioen.
◊aanvullen van inkomen bij grote medische kosten, opvoeding kinderen,…
   ◊waarborgen van minimuminkomen.

Wat verstaan we onder solidariteit in SZ?
◊gezonde mensen betalen mee voor zieken, jongere mensen betalen voor wie oud is.

   ◊werkende mensen betalen mee voor werklozen.
   ◊rijke gewesten betalen voor armere.

Je zou maar van de SZ mogen kunnen genieten als je ervoor gewerkt hebt!
   ◊sommige mensen kunnen niet werken (gehandicapten bv.).
   ◊sommige mensen vinden geen werk, ondanks een helse zoektocht.

Als je gedaan hebt met school, kun je 9 maanden geen dop trekken. Dit zou afgeschaft  moeten
worden.

   ◊als je niet meteen werk vindt, dan ben je de pineut.

Zwartwerk
Wat zijn de belangrijkste gevaren van zwartwerk?

◊Je hebt geen rechten (bv. bij ongevallen of bij conflicten met je werkgever).
   ◊Je riskeert een zware straf als het uitkomt.

◊Je betaalt geen RSZ of belastingen, maar aangezien je toch een minimale som betaalt
heeft dit weinig zin.

In welke 5 sectoren gebeurt het meeste zwartwerk?
◊landbouw, bouw, horeca, zelfstandigen, KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen)

Alle buitenlanders werken in ’t zwart!
◊Illegale buitenlanders kunnen niet anders (ook zij die in een wachtprocedure zitten).

  ◊Ook heel veel Belgen werken in het zwart.

Contract
Wie moet een exemplaar van je contract hebben?

   ◊jijzelf (de werknemer dus)
   ◊de werkgever
   ◊de arbeidsinspectie (werkgever geeft door, moet binnen de 7 dagen)

Noem 4 (kan ook meer, naargelang) dingen die in je contract moeten staan.
◊Persoonlijke gegevens van jezelf (naam, adres, geboortedatum, ev. verblijfplaats).

   ◊Naam, adres en verblijfplaats van je feitelijk werkgever
   ◊De begin- en einddatum van je tewerkstelling
   ◊De plaats waar je zult werken
   ◊Uitleg over wat je zult moeten doen
   ◊De lengte van de proefperiode (als die er is)
   ◊De werkuren (uurrooster)
   ◊Begin en einde van een werkdag én de pauzes
   ◊Het loon (ev. ook voordelen in natura zoals kost en inwoon)
   ◊De datum van uitbetaling
   ◊De eventuele plaats van huisvesting
   ◊De toepassing van de Wet van 12.04.65 op de bescherming van het loon
   ◊De sector waarin je werkt (het bevoegd paritair comité)
   ◊Het adres en telefoonnummer van de bedrijfsgeneeskundige dienst
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Vakbonden
Welke zijn de 3 grootste vakbonden van Vlaanderen?

   ◊ABVV (socialistische vakbond)
   ◊ACLVB (liberale vakbond)
   ◊ACV (christelijke vakbond)

Wat is de basistaak van een vakbond?
   ◊opkomen voor de belangen van de werknemer

Waarom zou je nog vertrouwen op de vakbonden, ze kunnen sluitingen van bedrijven toch niet
tegenhouden!

◊hoe dan ook hebben de vakbonden meer invloed dan de individuele werknemers.
  ◊bij een staking kun je een deel van je loon recupereren uit de stakingskas.
  ◊een staking is nog steeds een sterk drukkingmiddel.
  ◊Een afvloeiing wordt zo gunstig mogelijk gemaakt.

Interim      (uitzendwerk)
Elke werkloze moet zich inschrijven bij een interimkantoor, zo toont men dat met echt wil werken.

◊Ja, maar sommige mensen werken liever niet via een interimkantoor omdat je minder
zeker bent van je job. Je contract kan veel makkelijker opgezegd worden.

Interimarbeid is goed, maar ik zou nooit zo willen werken
◊discussie (eventueel polsen wie wel via interim wil werken (werkt) en wie niet.

Vrijwilligerswerk    (woord om op te zoeken, geen vragen)

Vriendjespolitiek    (woord om op te zoeken, geen vragen)

Noodzaak    (woord om op te zoeken, geen vragen)

Onzekerheid     (woord om op te zoeken, geen vragen)

Verloning     (woord om op te zoeken, geen vragen)

Vrije Tijd     (woord om op te zoeken, geen vragen)
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Te winnen prijzen:   
(bepaalde zaken kunnen veranderd worden, er kunnen ook dingen bijgevoegd worden)

PRIJS 0 PRIJS 0

Rock Werchter 200 Lidmaatschap KAJ 12.5
Dour Festival 150 Lidmaatschap scouts + uniform 125
Reggae Geel 100 Fiets 500
Vieverrock Dikkebus 25 i-POD van Apple 250
Inschrijvingsgeld studies 1 jaar 500 CD-bon 200
Huur kot 1 jaar 2500 DVD-bon 200
Cursussen studies 500 Jaarabonnement Joepie 65
Sigaretten (per pakje) 5 Jaarabonnement Het Nieuwsblad 250
Miniketen 350 Brandstof (1 jaar (bij benadering)) 500
Computer (+toebehoren) 1500 Booster 2000
GSM 150 Vespa 500
Telefoonkaart (per kaart) 25 Digitale kodak 250
Kledij 500 Cinamatickets (10) 60
Weekendje Ardennen 100 Abonnement voor Bellewaerde 100
Citytrip 4 dagen 400 Jaarabonnement voor Day’s

Workout
50

Grote reis 750 Wereldwinkelcheque 125
Auto (oud geval) 1500 Snoep 25
Auto (tweedehands) 5000 Juwelen 100
Autootje (nieuw) 10000 Tatoeage of piercing 100
Café De Meeuw te Handzame: 1
avondje

50 TV + DVD-speler 300

Playstation 250 Plastische chirurgie 3000
Rashond 500 Cadeau voor een dierbare 50

Nabespreking:   

-Welke prijzen heb je gekozen en waarom?
-Ga jij werken op dergelijke zaken te betalen?
-Ga je werken uit noodzaak of voor extraatjes?
-Lijdt je vrije tijd onder weekend- of vakantiewerk?
-Had je geen geld, welke zaken laat je dan het eerst vallen en welke zaken nooit?
-Vind je dat je genoeg verdient?
-Kies je louter voor het geld bij het kiezen van een vakantie- of weekendjob of wil ook iets doen
dat je
 graag doet?
-Zou je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen, dus een job die je graag doet, maar waarvoor je
niet
 betaald wordt?
-Enkele vraagjes voor de toekomst:

a) Vrees je eens je echt werk zoekt, er geen te vinden?
b) Denk je van nu al dingen te kunnen doen om later wat meer zekerheid te hebben?

◊bijvoorbeeld opleiding in sector waar jobs niet ingevuld raken (knelpuntberoepen)
c) Denk je met de opleiding die je nu volgt, later zeker werk te vinden?

Andere activiteit rond dit thema:

-Het lonend studentenspel (op je secretariaat)


