Projectkaart
Stagepact Leidse regio

Categorie: nieuw project
Tijdlijn
Het project bestaat uit een voorbereidende fase (fase I) en de uitvoerende fase (fase II).

Chanella Zandvliet-Mackay,
projectleider vanuit gemeente Leiden:
‘Voor studenten is een stage tijdens of na hun opleiding essentieel
om hun studie af te ronden of om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het voor studenten lastig om een
geschikte stageplek te vinden, vooral nu veel werkgevers door de
coronacrisis andere prioriteiten hebben. Met het Stagepact Leidse
regio slaan we als overheid, werkgevers en onderwijs- of kennisinstellingen de handen ineen voor voldoende stageplekken in de
Leidse regio in studiejaar 2021/2022 en daarna’.

FASE I
December 2020

Januari/februari 2021

Aanleiding
Voor studenten is het belangrijk om stages te volgen voor
hun persoonlijke ontwikkeling, zich voor te bereiden op de
arbeidsmarkt en hun welzijn. Het vinden van een stageplek is echter een uitdaging voor studenten op het MBO,
HBO en WO. Vooral tijdens de corona-crisis is het vinden
van een stageplek moeilijker. Daarom is de urgentie om
stageplekken te creëren groot.
Tijdens het Miljoenenontbijt in oktober 2020 is de inzet
voor een Stagepact vanuit Economie071 besproken met
ondernemers. In de Stuurgroep Economie071 van 12 oktober 2020 is besproken het onder de pijler Human Capital
te plaatsen.

Doelstelling Stagepact
In fase I is het doel een Stagepact te sluiten met werkgevers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid, waarin
een concreet aantal stageplekken in de Leidse regio voor
studenten wordt afgesproken voor het studiejaar 20212022 e.v.
In fase II is het doel dat het Stagepact wordt uitgevoerd
door alle betrokken partners en werkgevers, zodat studenten in het studiejaar 2021-2022 e.v. daadwerkelijk voldoende stageplekken in de Leidse regio hebben.
De uitdaging
De uitdaging van het Stagepact is dat het niet bij goede
intenties blijft. Hoe zorgen we ervoor dat die stageplekken

er ook echt komen? Dat vraag en aanbod gaan matchen?
Met het project brengen we de knelpunten in kaart en
kijken we samen met de partners naar mogelijke oplossingen. Daarbij kunnen alternatieve vormen van stages een
optie zijn.
Focus van het project
De focus van het project ligt op het creëren van voldoende
stageplekken in de Leidse regio, zodat studenten werkervaring kunnen opdoen met als doel af te studeren of zich
voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

FASE 2
Interviews met partners Economie071 om te inventariseren:
welke trajecten al lopen t.a.v. studenten en de arbeidsmarkt
• wat de vraag en aanbod was van stageplekken in 20192020
• wat mogelijke oplossingen zijn voor het creëren van stageplekken en het vergroten van de match tussen vraag en
aanbod
• of deelgenomen wil worden aan het Stagepact

•

Februari – juli 2021

Opstarten werkgroep Stagepact met deelnemende partners
Economie071.
Bij de uitdagingen voor deze fase kan o.a. gedacht worden
aan:
• knelpunten aanpakken centraal vanuit de regio of lokaal bij
de partner/werkgever
• oplossingen voor stages uitwerken
• interne afspraken bij partners en werkgevers voor stageplekken: hoeveel, wanneer, waar, opleiding
• informeren studenten over stageplekken Leidse regio

Rapportage met de bevindingen van fase I
Presentatie en sluiten Stagepact Leidse regio in projectboard

Waarom een project binnen Economie071
Één van de pijlers van programma Economie071 is de focus
op opleidingen die aansluiten bij de arbeidsmarkt in de
Leidse regio. Stages zijn een essentieel onderdeel in de
overgang van studeren naar werk. Het is daarom belangrijk
dat de vraag naar stages en het aanbod op elkaar aansluiten. Dit vraagt om een goede samenwerking van de triple
helix en hier is Economie071 het meest geschikte partnership voor.
Aangesloten partners
Dit wordt in de Projectboard eind januari/begin februari
2021 bepaald.

Uitvoering van het Stagepact met als doel stageplekken aanbieden voor het nieuwe studiejaar.

Augustus – december
2021

Tijdens deze periode zal de uitwerking worden bijgeschaafd
waar nodig en worden gemonitord: is het bij goede intenties
gebleven of leidt het Stagepact tot voldoende aanbod aan
stageplekken in de Leidse regio?

