
Stages in Leiden & de regio 
Eva van der Post & Maikel Tönnissen 
 



Wie zijn wij? 
§  Eva van der Post,  
     Strategisch Adviseur HRM,  
     bij de Concernstaf gemeente Leiden 
§  Maikel Tönnissen, 
     Voormalig Stagiair Nieuwe Stijl / mede-auteur  
     onderzoeksrapport Stages 
     Nu: secretaris van het MT HRM bij Servicepunt71 

2 



3 

Aanleiding presentatie 
§  Aangenomen motie ‘Werk maken van stages’ (dd. 8 juli 

2014) door gemeenteraad Leiden, waarin gevraagd: 
•  Realisatie van 120 stageplaatsen; substantieel deel voor (V)MBO-niveau 

•  Afspraken met onderwijsinstellingen 

•  Cijfers (per opleidingsniveau) presenteren in de jaarrekening 

 

§  Behoefte voor actualisatie Stagebeleid  

§  Veel vragen afgelopen jaar van raadsleden over Stage 
Nieuwe Stijl, Stages & Trainees en instroom van jongeren. 

 



Wat is er het afgelopen jaar gedaan? 
 
§  Onderzoek naar stages & nieuw stagebeleid 

§  Aandacht voor Stage Nieuwe Stijl in Leiden en de regio 
 
§  Meer aandacht voor instroom jongeren, doorstroom 

stagiairs. 
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Resultaten 2014 Leiden 
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Soorten stages & 
opleidingsniveau	

Betaalde 
stages	

Snuffelstages en 
overige onbetaalde 
stages	

Stage 
Nieuwe 
Stijl 
(betaald)	

Totaal	

VSO	  	 4	  	 4	
VMBO	  	 8	  	 8	
HAVO	  	 10	  	 10	
MBO	 13	 22	 1	 36	
HBO	 31	 10	 10	 51	
WO	 12	 2	 16	 30	
Overig/onbekend	  	 4	  	 4	
Totaal	 56	 60	 27	 143	



Stage Nieuwe Stijl 
§  Project binnen Actieplan Jeugdwerkloosheid 

§  2013 gestart 

§  Voor afgestudeerde jongeren (MBO4, HBO en WO) 

§  Afzien van een uitkering; is vrijwillig! 

§  Traineeship voor 24 uur per week 

§  Kan bij alle organisaties in de regio 

§  Vergoeding ongeveer 600,- netto p/maand 

§  1 dag om bij te verdienen 

§  1 dag voor sollicitatietraining en/of solliciteren 

Doel: werkervaring opdoen; geen gat in je CV, solliciteren 
vanuit een werkende positie op je eigen niveau. 
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Resultaten Stage Nieuwe Stijl 
Cijfers totaal 
§  362 deelnemers in totaal 
§  313 uitgestroomd, van wie 220 naar werk (70,3%).  
Cijfers 2015 
§  150 deelnemers 
§  101 uitgestroomd van wie 72 naar werk (71%).  
 

Uitstroom naar overheid, stichtingen en bedrijfsleven; vaak voordat traineeship 

is afgerond, regulier werk gaat voor!!! 

Het is geen verdringing; het doel is werkervaring opdoen, max. een half jaar, 

daarna wordt vaak betaald werk gevonden. Werk op eigen niveau in plaats van 

werken op lager geschoolde banen. 
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Aanleiding onderzoek Stages 
§  Motie & wens aanpassing stagebeleid 
 
Na BVO besloten tot uitbreiding onderzoek naar alle 5 
organisaties 
§  Speerpunten: 

1.  Stagebeleid nieuw leven inblazen 
2.  Stabilisatie van contact tussen gemeente & lokale 

onderwijsinstellingen 
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Methode & opzet 
§  Enquête RVT-managers (destijds teamleiders); indicatie 

wenselijke niveaus/opleidingen 
§  Persoonlijke gesprekken onderwijsinstellingen regio 
§  Knelpunten: 

§  Transparantie 
§  Bereikbaarheid 
§  Snuffelstages 

§  Afsluitend interviews met leidinggevenden 5 organisaties 
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§  Voorgestelde taken ‘stagebureau’ 
§  Eerste peiling snuffelstages (77-19-4%) 
§  Peiling huidig instrument (Stagepagina) 
§  Obstakels (intern) 

§  Adviezen 
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Nu 

Stagebeleid 

Aanpassing 
sollicitatiecode 

Stageregeling 

Resultaat- 
verplichting (?) 



Adviseurs O&M – ‘stagebureau’ 
§  Communicatie en vragen omtrent stagiairs; 
§  Communicatie met onderwijsinstellingen; 
§  Beschikbaar stellen van informatie over scholen en 

opleidingsinstituten (intern); 
§  Aanpassen en uitbreiding van huidige instrumenten; zoals 

de opheffing van de stagepagina en toevoeging van de 
mogelijkheid tot open sollicitaties; 

§  Faciliteren van stageplaatsen (Strategische 
Personeelsplanning, lange termijn); 

§  Genereren en plaatsen van stagevacatures (zoals bij 
gewone vacatures; aanlevering door leidinggevenden); 

§  Stroomlijning van het stageproces; 
§  Verzorgen van voorselectie stagiairs (matching); 
§  Opstellen van een handleiding voor leidinggevenden en 

medewerkers die stagiairs begeleiden. 
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Einde  
§  Vragen ???? 
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