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Arbeidsplaatsen in de stad

Werken in de stad - 
Wonen in de regio

De wekker rinkelt ’s morgens om 5.00 uur. Mevrouw 
en meneer Meijer ontbijten snel, zodat ze de bus 
in de richting van het stadscentrum kunnen halen. 
Tijdens de rit praten ze en maken organisatorische 
beslissingen over de boodschappen, het avondeten en 
het huishouden. Na werktijd moeten ook nog deze 
dingen worden geregeld. Meneer Meijer werkt in een 
grote motorenfabriek aan de oostelijke rand van de 
stad. Mevrouw Meijer moet nog ongeveer 10 kilome-
ter verder naar het centrum rijden. Zij is werkzaam 
in het kantoor van een computerbedrijf. Beide begin-
nen hun werkdag om 7.00 uur. `s Avonds om half zes 
reist ze met een volle boodschappentas terug. Haar 
man heeft in de tussentijd een aantal huishoudelijke 
taken uitgevoerd. Ze eten samen en kunnen dan van 
hun vrije tijd genieten.
De twee zijn slechts twee van de vele pendelaars 
(forenzen), die elke ochtend hun woonplaats richting 
het werk in de stad verlaten. De steden bieden niet 
alleen de stedelingen, maar ook duizenden mensen uit 
de omgeving een arbeidsplaats.

Wat zijn forenzen?

Dit zijn personen op 
de arbeidsmarkt die 
niet wonen in de plaats 
waar zij hun werk doen. 
Ze moeten daarom 
dagelijks of wekelijks 
de reis tussen huis en 
werklocatie afleggen. 
Forenzen zijn alleen 
werknemers die op 
hun weg van huis naar 
hun werk de grens van 
hun gemeente over-
schrijden.

Een betrekking/werk 
hebben is, als je een 
betaalde baan hebt.

i

In een stad zijn veel verschillende banen. In het centrum van de stad, zijn de 
meeste mensen werkzaam in de economische sector. De vele winkels hebben vooral 
verkopers nodig, de restaurants chef-koks en bedienend personeel. Secretarissen 
en secretaresses zijn werkzaam in de kantoren van grote bedrijven en banken. 
Verzekeringsmaatschappijen nemen mensen aan op het gebied van klantenservice 
en management.
Door de sterke industriële en commerciële ondernemingen worden ook in de se-
cundaire sector banen aangeboden. Midden in de stad zijn tal van kleine en middel-

grote bedrijven, zoals garages, bakkers, 
architecten en elektriciens. De grote 
commerciële en industriële bedrijven 
liggen vanwege hun grootte eerder in de 
buitenwijken. Bovendien is de toegang 
voor vrachtwagens minder ingewikkeld 
en de huur voor de verschillende ruimten 
is aanzienlijk goedkoper. Typische grote 
ondernemingen in de buitenwijken zijn 
elektrotechnischebedrijven, metaal- en 
voedingsmiddelenindustrie.
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Werken in jouw stad

Verplaats je in de positie van een werknemer in je familie. Denk na over welk  
antwoord het beste is en volg de pijlen. Vergelijk met je klasgenoten.

Van welke persoon ga je uit? ________________________

Deze persoon woont

Aanvang van de werkzaamheden ______________

Einde van de werkzaamheden ______________

komt thuis om _____________

Hoeveel minuten / uren heeft hij / zij 
dagelijks nodig voor woon - werkverkeer?

____________________________

in de stad
naam van de stad: _________________

Waar werkt de persoon?

______________________________

Kruis aan: hij / zij pendelt metKruis aan: hoe bereikt hij/zij de  
werkplek? 

Brandstofkosten per maand  
€___________________

Kosten voor de kaartjes per ma-
and €___________________

naam van de plaats: _________________
in de regio

de eigen auto

carpoolen

de bus / trein / tram / metro

te voet

op de fiets




