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Marjan van Duijn, 
projectleider vanuit gemeente Leiden: 
‘Voor een goed draaiende economie hebben we goed opgeleide 
mensen nodig. Stages bij bedrijven en of instellingen zijn een 
belangrijk onderdeel van opleidingen. Met het project Stagepact071 
zijn wij de uitdaging aangegaan om leerlingen tijdens de coronacri-
sis te helpen bij het vinden van een passende stage en werkervaring. 
Hierdoor kunnen zij afstuderen en de regio blijft hierdoor beschik-
ken over gekwalificeerd talent’.

Hoe het begon
Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus 
was er sprake van een tekort aan 1000 stageplaatsen in de 
Leidse regio en Katwijk. Met name onder mbo-studenten 
en een kleiner deel bij HBO en WO studenten. 
Schooluitval en studievertraging werden voorzien. Het 
risico bestond dat een groep zonder startkwalificatie de 
arbeidsmarkt zou betreden. Voor bedrijven was er minder 
of geen contact met nieuw talent. De pool van goed 
opgeleide studenten zou kleiner worden. Door deze situa-
tie werden veel ongewenste lange termijn gevolgen voor-
zien. Denk aan een toename van het tekort dat al aanwe-
zig was in de sectoren zorg, techniek en onderwijs. Ook 
voor de horeca en cultuursector waren er grote proble-

men door de lockdown. De coronapandemie vroeg een 
constante aanpassing van en meebewegen met de actua-
liteit. Hoe ontwikkelingen zouden verlopen was moeilijk te 
voorspellen. Zo was er bij de start nog een groot tekort 
aan stageplaatsen, tijdens de uitvoer veranderde dit en bij 
de stagebeurs begin september vorig jaar werd inzichtelijk 
dat het tekort nagenoeg was verdwenen.

Succesvolle beweging op gang 
Het Stagepact071 was een eerste gezamenlijke inspan-
ning vanuit Economie071 op dit thema. Het heeft geleid 
tot waardevolle onderlinge contacten tussen de drie werk-
velden, tot concrete stages en het heeft inzicht gegeven in 
hoe de werkwijzen van de drie werkvelden beter op elkaar 

kunnen aansluiten. Door een gezamenlijk doel te formule-
ren kon ieder vanuit de eigen rol hier invulling aan geven. 
Dit heeft geleid tot verschillende actielijnen zoals: 
• het aanstellen van een stagejager, 
• het organiseren van een Stagebeurs071, 
• het onderzoeken van de aanpak naar stagediscriminatie, 
• het verbeteren van de informatievoorziening van de 

websites bij het onderwijs voor bedrijven, zoals de 
Stagewijzer voor economische opleidingen en banen. 
De webpagina wordt kort na de  zomervakantie gelan-
ceerd,

• interne structuurverbeteringen bij mboRijnland. 

Door de samenwerking is een ieder zich bewust gewor-
den van de urgentie die er speelt bij elke partner en is het 
thema meer duurzaam ingebed. Ondernemend Leiden 
heeft bijvoorbeeld onderwijs/arbeidsmarkt nu als een van 
hun speerpunten benoemd. Het staat nu regulier bij hen 
op de agenda. Dit biedt kansen voor nieuwe focus in de 
vorm van nieuwe projecten op dit thema.

Belangrijke winst van het Stagepact071 is dat er maatre-
gelen zijn genomen om problemen weg te nemen die 
studenten en bedrijven ondervinden bij het zoeken en 
aanbieden van stageplaatsen. De maatregelen zijn struc-
tureel inzetbaar en het zoeken en aanbieden van stage-
plaatsen zijn  minder conjunctuurgevoelig geworden. Het 
onderwerp stages blijft onverminderd actueel. De oproep 
in het Coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet laat dit ook 
zien. Hier wordt landelijk aandacht gevraagd voor relevant 
opleiden naar de vraag vanuit het bedrijfsleven. Directe 
kansen zitten voor het mbo-onderwijs in hybride leerom-
gevingen, het actief ophalen van behoeften uit de regio-
nale markt en het uitdragen van de inhoud van de huidige 
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opleidingen richting de bedrijven. Door actief relatiebe-
heer en wederzijdse belangstelling worden drempels 
lager en komen werelden bij elkaar. 

Een thema dat nooit af is…
Met het Stagepact071 is de aandacht voor stages met 
nieuwe energie op de kaart gezet. Het thema onderwijs/
arbeidsmarkt staat nu op meerdere plekken blijvend op 
de agenda. En dat is hard nodig. Talent/Human Capital 
wordt gezien als een van de belangrijkste economische 
prioriteiten.1

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 stage-
plek was tijdens de corona-crisis echter een uitdaging 
voor studenten op vooral het MBO en soms  HBO en WO. 

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

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 studie-
jaar 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 (SBB).
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