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Citaat Marjan van Duijn,
projectleider vanuit gemeente Leiden:
‘Voor een goed draaiende economie hebben we goed opgeleide
mensen nodig. Als we daar nu niet in investeren, krijgen we dat als
boemerangeﬀect terug. Het is dus niet alleen een maatschappelijke
verantwoordelijkheid, maar ook belangrijk voor de economie: we
willen talent behouden voor de regio. Het Stagepact071 zorgt
hiervoor.’

Tips and tricks
Aan stagebedrijven worden tips verstrekt over hoe een
stage begeleid kan worden in coronatijd. De onderzoeken
die het SBB heeft uitgevoerd, leveren de input voor deze
tips. Daarnaast wordt bekeken hoe wij de samenwerkingsstructuren tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden
kunnen versterken en vasthouden richting de toekomst.
Dit komt met name in fase 2 van het project aan de orde.
Onderzoek
Een ander onderdeel in fase 2 is het onderzoek naar de

Extra impuls
Na een rapportage die de stageproblematiek en aanbevelingen in kaart heeft gebracht, is in maart het
Stagepact071 getekend. Vervolgens is er aansluiting
gezocht bij de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het SBB is verantwoordelijk voor de erkenning van stagebedrijven voor het
mbo. Met haar expertise in de relatie tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt een waardevolle partner. Op het
vlak van mbo-stages zijn de activiteiten van het Stagepact
erop gericht om, in samenspraak met het SBB, een extra
impuls te geven aan de relatie tussen werkgevers en
onderwijs.

Stagejager van start
Afgelopen mei is Cynthia Romijn begonnen als stagejager.
Romijn koppelt studenten van de opleidingen met de
grootste tekorten aan stagebedrijven. Bij bedrijven die al
erkend leerbedrijf bij het SBB zijn, activeert zij stageplekken die nog onbenut zijn gebleven. Vanuit haar ervaring in
zowel het onderwijs, als de uitzendbranche, weet zij precies waar de kansen en mogelijkheden liggen.
Stagebeurs
Op donderdag 2 september wordt er een eerste online
stagebeurs georganiseerd. Bij deze stagebeurs leren stagebedrijf en student elkaar kennen en kunnen zij contact

leggen voor een vervolggesprek. Met deze stagebeurs
willen wij studenten helpen om het schooljaar te beginnen met een zorgeloze start.
Verbeteren informatievoorziening
Van zowel het bedrijf als van de student wordt de zogenaamde klantreis in kaart gebracht. Zo moet duidelijk
worden waar er hobbels zitten in het tot stand komen van
een goede match tussen vraag en aanbod. Verbeteringen
worden o.a. doorgevoerd op de websites van de onderwijsinstellingen.

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.
Uitgangspunt
We verbinden de lokale initiatieven voor een sterke regionale structuur. We zetten een stapje extra daar waar nodig.

oorzaak van stagetekorten. Als thema komt daarin ook
stagediscriminatie aan bod. Meer hierover volgt in een
volgende uitgave van de projectkaarten.

Tijdlijn
Het project loopt in ieder geval tot eind 2021. Mogelijk iets
langer.

Communicatie
Stagepact071 zet een extra stapje daar waar nodig. Dit
wordt ook ondersteund door diverse extra inspanningen
op gebied van communicatie met bedrijven en studenten.
Als we met elkaar de schouders zetten onder deze uitdaging kunnen we studenten voorzien van een mooie stage
en werkgevers voorzien van een waardevolle student.

Doelstelling Stagepact
Met het Stagepact071 slaan we als overheid, werkgevers en
onderwijs- of kennisinstellingen de handen ineen voor het
realiseren van voldoende stageplekken in het studiejaar
2021/2022 en daarna.
Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Stuurgroep Economie071
Bestuurlijke trekker: wethouder Yvonne van Delft, gemeente Leiden
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071
Projectleider: Marjan van Duijn (gemeente Leiden)

Projectboard: alle partners die aangesloten zijn bij
Economie071, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven.

