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Maxine wil werken
informatiebron 1 arbeidscontract Maxine (gedeeltelijk)
Beter Fiets, gevestigd te Asten en
Maxine ter Voorde, woonachtig te Asten,
verklaren hierbij een arbeidscontract aan te gaan onder de volgende
voorwaarden:
Artikel 1
Werknemer treedt met ingang van 01-06-2019 bij werkgever in dienst in
de functie van verkoper. Het arbeidscontract wordt aangegaan voor de
duur van een jaar.
Artikel 5
Werkgever en werknemer spreken af dat de werknemer minimaal 20 uren
per week betaald krijgt, ook als de werknemer minder dan 20 uren per
week werkt.
Artikel 9
Werknemer ontvangt een bruto-uurloon van € 9,50.

informatiebron 2 overzicht van de gewerkte uren van Maxine in de
afgelopen drie weken
week 1

20 uren

week 2

26 uren

week 3

20 uren
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De deelauto
informatiebron 3 kostenoverzicht gezin LaMère deelauto en trein
deelauto

trein

tarief:  per uur: € 3
 per km: € 0,20

retourtickets: totaal € 70

informatiebron 4 plannen voor CO2 verlaging in 2020
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CO2-uitstoot is in 1990: 220.000.000.000 kilogram.
CO2-uitstoot moet gedaald zijn met 20% in 2020.
1 autodeler bespaart 220 kilogram CO2 per jaar.
In de periode 1990 tot 2020 zijn er alle jaren 8.000.000 bezitters van
een personenauto.
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Made in China
informatiebron 5 het uurloon van een fabrieksarbeider in
verschillende landen tussen 2005 en 2016 in
US dollar
2005

2016

Portugal 6,3

Portugal 4,5
x3

China 3,6
Brazilië 2,9
Brazilië 2,7
Argentinië 2,5
Mexico 2,2
Argentinië 2,1

Mexico 2,1
Thailand 2,0
Colombia 1,7

Colombia 1,4
Thailand 1,4
China 1,2

bron: Euromonitor International, Financial Times
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Een klein landje
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informatiebron 6 gegevens over de Nederlandse export van
landbouwproducten

16

Legenda:
exportwaarde landbouw
in miljarden euro’s
aandeel landbouw in totale exportwaarde
in procenten

bron: CBS, Wageningen Economic Research
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