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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake inzet

werkervari n gs plaatsen

Geachte heer Stelpstra,

ln uw brief d.d.21januari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de inzet van

werkervaringsplaatsen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Bent u bekend met het recente onderzoek van Alter Opus?

Antwoord 1

Vraao2
ls het college het met de ChristenUnie eens dat er geen gewone banen mogen

verdwijnen door werkervaringsplaatsen?

Antwoord 2

Ja.

Vraaq 3

ls het college het met de ChristenUnie eens dat werk moet lonen?

Antwoord 3

Ja, waarbij 'lonen' breder dient te worden gezien dan het financiële aspect.

De huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren niet altijd
kansrijk. Dat blijkt ook uit onze inzet in het traject'de gezichten van Drenthe'
waar u de afgelopen tijd kennis mee hebt kunnen maken. Vanuit de proble-

matiek van de jeugdwerkloosheid in het Noorden is daarom vanuit Noorderlink
het initiatief ontstaan voor het aanbieden van werkervaringsplaatsen (WEP)

aan pas afgestudeerde hoger opgeleide jongeren. Hiermee kunnen de jon-
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geren aan de slag met behoud van uitkering. De duur van de WEP's ls zes

maanden en de desöetreffende jongeren bliiven gebonden aan hun sollici-

tatieplicht. AIs ze ergens een reguliere baan kunnen kriigen, kunnen ze de

volgende dag meteen starten. Het doelvan WEP'sis dus de baankansen voor

deze jongeren op een reguliere baan te vergroten.

Wat ons betreft heeft'lonen' in dit kader dan ook betrekking op het significant
positieve effect op "de kans op een baan" (aldus het onderzoek van Alter
Opus).

Van uit on s maatschappelijk vera ntwoordeliikhe id sgevoel biedt ook de

provincie Drenthe WEP's aan op Noorderlink.nl.

Daar waar ruimte ontstaat voor reguliere banen voor starters op de

arbeidsmarkt, vullen wij die in door bijvoorbeeld trainee-programma's van een

aantaljaren. Zo hebben we momenteel een groep van zeven 'Drentalenten'

(trainees) aan het werk. Zij worden daar voor beloond, zowel in salaris als in

onderste u n ing e n begele id i ng.

Vraas 4
Ook de provincie kent werkervaringsplaatsen. Deze week werden daarvoor nog twee
vacatures gepubliceerd op de website Noorderlink.nl (een vacature voor onderzoeker
(beleids)ontwikkeling donkerte en stilte en een vacature voor een ICT-medewerker).

Kunt u gemotiveerd aangeven of in de hiergenoemde situaties wel of niet sprake is

van reguliere of noodzakelijke werkzaamheden?

Vraaq 5

Betekent het niet inzetten van deze werkervaringsplaatsen dat de genoemde

werkzaamheden niet uitgevoerd worden? Wordt er dan bijvoorbeeld geen onderzoek
gedaan naar de huidige kwaliteit van de onderscheiden gebieden in Drenthe waar het

gaat om de aspecten donkerte en stilte en worden de in de vacature genoemde

daaropvolgende werkzaamheden dan niet uitgevoerd?

Antwoord 4 en 5
Zowel bij de WEP'onderzoeker (beleids)ontwikkeling donkerte en stilte' als de

WEP' ICT-medewerker' gaat het om reguliere werkzaamheden. Vanuit onze

maatschappelijke positie voelen we ons verantwoordelijk om de kansen voor
jongeren te vergroten. We hebben in het kader van het genoemde initiatief
vanuit Noorderlink ervoor gekozen deze werkzaamheden op dit moment als

WEP weg te zetten.

Als deze werkzaamheden niet via een WEP worden uitgevoerd, zullen de

werkzaamheden weer terugvloeien in de reguliere werkplanning van het

desbetreffende team.

Vraaq 6

Wat is de reden dat u voor werkzaamheden in werkervaringsplaatsen geen redelijk
loon gerelateerd aan de prestaties geeft?



3

Antwoard 6
Het werken in een WEP is rnet behoud van uitkering; elke financiële

vergoeding zal in mindering worden gebracht op deze uitkerlng, Daarbii kamt

dat het doel van de WEP is orn de baankansen voor iongeren op een

reguliere baan te vergroten; de ItVEP's zijn uitdrukkeliik geen vacatures en

kunnen daarom ook niet als zodanig worden opengesteld voor iongeren.



Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
 
Datum: 21 januari 2015 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van Provinciale Staten, over inzet werkervaringsplaatsen. 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
De ChristenUnie-fractie maakt zich al jaren hard voor gewoon werk voor gewone  
Drenten. Daarbij heeft de fractie zich, samen met de leden van de Tweede Kamer van de 
ChristenUnie ingezet voor het behoud van werk in onze provincie. Met name het behoud van 
“rijksbanen” was daarbij een speerpunt. Wanneer het gaat om werkgelegenheid in Drenthe 
vindt de ChristenUnie dat de overheid daarin een zware verantwoordelijkheid heeft waar het 
gaat om de “eigen” banen.  
 
Met toenemende zorg constateert de fractie dat veel organisaties in de publieke sector en non-
profit sector, ook in Drenthe, gewone banen vervangen door zogenaamde 
werkervaringsplaatsen.  
 
Recent onderzoek van Alter Opus laat zien dat werkervaringsplaatsen niet zonder problemen 
zijn. Er is sprake van verdringing, geen bescherming en armoede.  
  
Ook de provincie kent werkervaringsplaatsen. Deze week werden daarvoor nog twee 
vacatures gepubliceerd op de website Noorderlink.nl. (een vacature voor een onderzoeker 
(beleids)ontwikkeling donkerte en stilte en een vacature voor een ICT-medewerker). De 
werkzaamheden die worden genoemd in de beide vacatures en de oproep tot spoedige 
indiensttreding geven aanleiding tot de gedachte dat er sprake is van regulier of noodzakelijk 
werk. 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen voor het college: 
 

1. Bent u bekend met het recente onderzoek van Alter Opus? 
2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat er geen gewone banen mogen 

verdwijnen door de werkervaringsplaatsen? 
3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat werk moet lonen? 
4. Kunt u gemotiveerd aangeven of in de hierboven genoemde situaties wel of niet sprake 

is van reguliere of noodzakelijke werkzaamheden? 
5. Betekent het niet inzetten van deze werkervaringsplaatsen dat de genoemde 

werkzaamheden niet uitgevoerd worden? Wordt er dan bijvoorbeeld geen onderzoek 
gedaan naar de huidige kwaliteit van de onderscheiden gebieden in Drenthe waar het 



gaat om de aspecten donkerte en stilte en worden de in de vacature genoemde 
daaropvolgende werkzaamheden dan niet uitgevoerd? 

6. Wat is de reden dat u voor werkzaamheden in werkervaringsplaatsen geen redelijk 
loon gerelateerd aan de prestaties geeft? 

  
  
 
Hoogachtend 
Tjisse Stelpstra  
Statenfractie ChristenUnie 
 
t.stelpstra@drenthe.nl 
 
fractiesecretariaat: 
G.L. Hendriks 

Mussenveld 209 

7827 AP Emmen 



 

  

 

 

  

Wel Werk, Geen Geld 

PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN 

20 januari 2015 

W: alteropus.nl 
E: info@alteropus.nl 
C: Gert van Vugt 
T: +316 36537605 
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Samenvatting 
Context & Aanleiding 

 Veel jongeren gaan na hun studie onbetaald aan de slag om werkervaring op te doen in ‘stages na 

de studie’ of werkervaringsplaatsen (hierna: WEP’s); vanuit veel regionale actieplannen 

jeugdwerkloosheid wordt dit zelfs actief gestimuleerd en gesubsidieerd. Kennis over wat ‘werkt’ in 

een werkervaringsplek ontbreekt op dit moment.  

 Dit onderzoek bestudeert de problemen en kansen  van de werkervaringsplek zowel op individueel 

niveau (wat werkt voor de baanzoeker) als in breder perspectief (wat zijn de oorzaken en effecten 

van deze vorm van onbetaalde arbeid op de arbeidsmarkt?).  

Sample 

 Het onderzoek is uitgevoerd door middel van focusgroups (N=18) en een survey (N=90). 
Respondenten zijn voornamelijk geworven door middel van (online) communities voor 
werkzoekenden.  

Vindingen 

 WEP’s komen voornamelijk voor onder pas (WO) afgestudeerde sociaal wetenschappers, in het 
bijzonder in sectoren zoals de publieke sector, zorg en onderwijs. De WEP duurt over het algemeen 
vrij lang (6,4 maanden gemiddeld) en levert de baanzoekers gemiddeld minder dan 200 euro per 
maand op. De WEP wordt niet of nauwelijks vanuit de bijstand gedaan. Dit betekent dat deze 
groep, ondanks hoog opleidingsniveau, sociaal economisch een zeer zwakke positie heeft, en vaak 
onder het sociaal minimum leven. Voor sommigen is het opdoen van werkervaring op deze manier 
financieel simpelweg onhaalbaar.  

 De vorm van de WEP heeft veel invloed op de baankans na het traject. Zo is het belangrijk dat de 

WEP op niveau is, de kans biedt om netwerk te vergroten, en de vrijheid biedt om competenties te 

ontwikkelen. Ook van de organisatie die de werkervaringsplek aan biedt mag wat verwacht 

worden: goede begeleiding, feedback, en hulp bij het vinden van een baan blijken cruciaal voor de 

baankans van de werkzoeker. De werkervaringsplekken die aan deze kwaliteitsnormen voldeden 

(ongeveer de helft) bleken ook een significant positief effect op de baankans te hebben.  

 Er is grote variatie in de kwaliteit van de individuele werkervaringsplekken. Vaak worden er geen 

contracten getekend en kunnen WEP’ers niet rekenen op de normale arbeidsvoorwaarden van 

werknemers (zoals aansprakelijkheidsverzekering). Dit maakt het doen van een werkervaringsplek 

risicovol.  

 Veel WEP’ers geven aan dat onbetaald werken het enige alternatief vormt voor ‘op de bank niets 

doen’. Dit maakt hun onderhandelingspositie vis á vis de werkgever zeer slecht. 

 De lage vergoeding voor de WEP en de weigering om de bijstand in te gaan, maakt dat veel WO 

afgestudeerde WEPers bijbaantjes aanhouden naast hun werkervaringsplek die onder hun niveau 

liggen, bijvoorbeeld in de horeca of administratie. Hiermee bezetten zij banen voor 

lageropgeleiden.  

 Bij WEP’s is er een groot risico op verdringing.  Meer dan de helft (53%) van de respondenten zegt 

dat er voorheen werd betaald voor de werkzaamheden die zij nu verrichten. Ook zegt een 

meerderheid (55%) dat wanneer hun werkzaamheden niet door een stagiaire of WEP’er zou 

worden gedaan, de organisatie iemand aan zou moeten nemen. Bij sommige organisaties is het 

aantal WEP’ers vele malen groter dan betaalde krachten, wat suggereert dat de WEP’ers wel 
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degelijk een vitale functie vervullen. In tijden van werkoverschotten en bezuinigingen is de prikkel 

om startersvacatures om te zetten in (grote aantallen) werkervaringsplekken groot.  Op deze 

manier leidt de WEP tot dubbele verdringing: met hun onbetaalde werkzaamheden verdringen ze 

een collega op niveau, met hun bijbaan bezetten ze een baan op een lager opleidingsniveau. 

Hiermee leidt de WEP in veel gevallen tot baanvernietiging.  

Aanbevelingen 

 Een verplichtstelling van een schriftelijke arbeidsovereenkomst vermindert het risico voor de 

werkzoeker.  

 De richtlijnen in sectie 2 bieden handvatten voor zowel organisaties als jongeren om het meeste 

uit een  werkervaringsplaats te halen.  

 Dit rapport erkent de waarde en soms zelfs de noodzaak van de onbetaalde werkervaringsplek – 

aan de slag blijven biedt een grotere kans om later weer op niveau in te stromen en is vaak (al dan 

niet na lange tijd) effectief in het vinden van betaald werk. Toch willen we benadrukken dat, gezien 

de macro-economische effecten van onbetaalde arbeid (baanvernietiging en verdringing), het 

onwenselijk lijkt om breed in te zetten op werkervaringsplaatsen als de oplossing voor 

jeugdwerkloosheid.  
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Introductie 
In de huidige arbeidsmarkt liggen de banen niet voor het oprapen. Zo ook niet voor jonge starters. Bij een 

nijpend tekort aan startvacatures grijpen veel jongeren alle kansen aan om zichzelf in de kijker van een 

werkgever te spelen, desnoods laag- of onbetaald. Via ‘werkervaringsplaatsen’ of ‘stages’ na de studie 

hopen ze hun netwerk uit te breiden, kennis te maken met het bedrijfsleven, en hun talent in beweging te 

houden in een anders werkloze periode. Via initiatieven als de Startersbeurs of Stage Nieuwe Stijl wordt 

de creatie van werkervaringsplaatsen gestimuleerd en gesubsidieerd door de lokale overheid, en ook in 

het bedrijfsleven winnen de WEP’s snel aan populariteit als gemakkelijke manier om arbeidskansen voor 

jongeren te bevorderen.  

Toch is de opkomt van de WEP controversieel. Pakhuis de Zwijger hield een drukbezochte thema-avond 

over de ‘Eeuwige Stagiair’ waar onder andere iemand sprak die na 14 werkervaringsplekken nog geen 

baan had weten te bemachtigen. Grootschalig onderzoek naar traineeships in de EU liet zien dat het 

droevig is gesteld met de kwaliteit van werkervaringsplekken, die soms zelfs een negatief effect hadden 

op de baankans. Op 4 juni 2014 kaartte GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik het probleem van 

uitbuiting onder jongeren aan. Hierin sprak hij ook over het belang van regelgeving voor WEP’ers. Waar 

mensen in banen beschermd worden door CAO’s, en stagiairs door onderwijsinstellingen, blijkt er voor 

WEP’ers geen vorm van juridische bescherming te zijn. De WEP biedt dus veel kansen voor zowel 

bedrijven als werkzoekers, maar brengt ook risico’s met zich mee; zo kan het verdringing in de hand 

werken en is een verbetering van de baankansen niet gegarandeerd.  

Het huidige onderzoek gaat, als een van de eerste kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken naar 

Nederlandse werkervaringsplekken, op zoek naar concrete handvatten om een balans te vinden tussen 

deze kansen en risico’s. De centrale vraag daarin is simpelweg: ‘wat maakt een goede 

werkervaringsplaats?’. Door middel van korte interviews, focusgroepen en surveys hebben we er naar 

gestreefd de kwaliteit van de Nederlands werkervaringsplaats te verbeteren, de uitgangspositie van 

starters op de arbeidsmarkt te bevorderen, en organisaties concrete handvatten te geven om de kwaliteit 

en duurzaamheid van de WEP’s te garanderen. De vindingen van het Council Recommendation on a Quality 

Framework for Traineeships, alsmede de Impact Assessment of Quality Framework for Traineeships, die het 

belang van duidelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de werkervaringsplek 

benadrukken, vormden de grondslag voor ons onderzoek.  

De resultaten van de survey worden in dit onderzoeksrapport besproken. Het onderzoek sluit af met 

concrete aanbevelingen voor beleid, sociale partners en voor de WEP’er. Op basis van deze resultaten 

ontwikkelt Alter Opus richtlijnen die worden verspreid onder jongeren, jongeren- en stageorganisaties, 

gemeenten, en werkgevers. Een eerste pilot van een standaardcontract dat afgeleid is aan deze richtlijnen 

wordt op dit moment ge-pilot bij Kickstart Your Social Impact, een jongerenorganisatie die WEP's maakt 

voor werkzoekende hoogopgeleiden. Op deze manier wil Alter Opus bewustzijn creëren onder jongeren 

over wat hun rechten zijn, en wil het de vaak goedwillende bedrijven handvatten te geven om kwaliteit en 

duurzaamheid van WEP's te garanderen. Ten slotte doet Alter Opus een beroep op politici en 

beleidsmakers om zich over de macroproblematiek te buigen die de opkomst van deze vorm van 

onbetaalde arbeid met zich meebrengt, met specifieke aandacht voor problemen van verdringing.  

  



 
 

 
 Wel Werk, Geen Geld        4 

Onderzoeksresultaten 
De onderzoeksresultaten worden in vier secties besproken. Sectie 1 schetst wat algemene kenmerken van 

de WEP’er en de WEP. Sectie 2 bespreekt wat op individueel en organisatieniveau belangrijk is voor de 

goede WEP. De resultaten van de survey staan hierin centraal. In sectie 3 wordt de metaproblemiek van de 

WEP besproken, zoals verdringing en de slechte onderhandelingspositie van WEP’ers, op basis van de 

survey data en de focusgroups.  

Sectie 1: Algemene Kenmerken 

De vragenlijst ‘hoe goed is jouw werkervaringsplaats’ is door 92 respondenten ingevuld. Een oproep om 

de survey in te vullen is op verschillende pagina’s op sociale media geplaatst waar jonge starters 

samenkomen. Gegeven de bescheiden grootte van de pool waaruit we respondenten geworven hebben, 

alsmede de relatief vrijblijvende wijze van werving, getuigt een respons van 92 dat dit probleem behoorlijk 

leeft bij de doelgroep – dit bleek ook uit de focusgroups. 

De respondenten bestonden overwegend uit sociaal wetenschappers (75,6%). Onder 

geesteswetenschappers (17,4%) en vooral natuurwetenschappers (7%) komt de WEP een stuk minder 

voor. Vooral studies als psychologie, antropologie en taalwetenschappen komen veel voor. De overgrote 

meerderheid (83%) had een WO Masteropleiding afgerond. De respondenten waren overwegend 

vrouwelijk (75%), met een gemiddelde leeftijd van 26-28.  

Het overgrote deel van de WEP’ers werkt in niet-commerciële organisaties. De publieke sector (inclusief 

zorg en onderwijs), non-profit sector, en de cultuursector bevatten respectievelijk 48,8%, 15,1% en 12,8% 

van de gerapporteerde WEP’s. Slechts 20,9% van onze respondenten had een werkervaringsplaats in het 

bedrijfsleven.1 

 

Figuur 1. “In wat voor bedrijf of sector bevindt de WEP zich?”  

                                                           
1 De labels zijn achteraf gekozen op basis van veel voorkomende antwoorden. 
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De meeste WEP’s worden via het persoonlijk netwerk (32%) of via vacatures gevonden (33%). De 

werkzaamheden van de WEP’er worden door een ruime meerderheid van 65% als ‘op niveau’ ervaren. 

Deze werkzaamheden waren inhoudelijk, leken op de werkzaamheden die betaalde krachten 

uitoefenden, en werden uitgevoerd met een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Alhoewel er grote diversiteit was in de aard van de werkzaamheden ging het voornamelijk om activiteiten 

in de categorieën communicatie, projectmanagement en ondersteuning, en onderzoek en beleid. Met 

name het doen van klusjes wordt gezien als werk onder niveau. Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie 

zetten, telefoon opnemen, mensen nabellen en administratieve en/of secretariële werkzaamheden. Voor 

15% van onze respondenten waren dit soort klusjes de hoofdmoot van de activiteiten: “Uiteindelijk 

belandde ik met een kwast in m’n handen en heb ik weken staan schilderen. U begrijpt dat ik met deze 

'werkervaring' ben gestopt”. 

1.2 Afspraken en Voorwaarden 

Duur: Binnen de werkervaringsplaatsen is er erg veel verschil in vorm en voorwaarden. Zo is het aantal 

gewerkte uren vrij gelijk verdeeld, met een gemiddelde van iets meer dan 26 uur per week, en uitschieters 

naar maar liefst 60 uur per week. De WEP’s duren vrij lang: gemiddeld bijna 6,5 maand, met ook hier 

behoorlijke uitschieters: sommigen geven aan al anderhalf jaar dezelfde werkervaringsplaats te doen. 

Beloning: De beloning van de WEP’er is vrij laag met een gemiddelde van 230 euro per maand. De 

meerderheid van de WEP’ers werken zonder enkele vorm van beloning. Ook hier is er grote variëteit te 

ontdekken: 1 respondent gaf aan 12 maanden lang 30 uur per week te hebben gewerkt voor een totaal van 

250 euro aan boekenbonnen, terwijl drie respondenten aangeven rond het minimumloon te ontvangen. 

Bij het ontvangen van tenminste het minimumloon kan men zich afvragen of dit onder de definitie van 

een werkervaringsplaats valt. Wanneer deze respondenten buiten beschouwing worden gelaten, zakt de 

gemiddelde bezoldiging zelfs onder de 195 euro per maand. Overuren werden zo goed als nergens betaald 

(92%), reiskosten bij ongeveer de helft (52%).  

Afspraken: Bij veel WEP’s bleek vooraf veel onduidelijkheid over het perspectief dat geboden wordt, 

waren er vaak geen duidelijke leerdoelen afgesproken (71%), en was het onduidelijk wat voor referentie de 

WEP’er zou ontvangen. Ook de randvoorwaarden zijn lang niet altijd duidelijk. Zo wordt niet altijd 

afgesproken hoe lang de WEP gaat duren, hoeveel uur per week je aanwezigheid wordt verwacht, wat je 

takenpakket precies is, of wat er bijvoorbeeld gebeurt als je ziek bent.  

Zoals gezegd worden er op het moment geen eisen gesteld 

aan regelgeving voor onbetaalde krachten. Veel van de 

onduidelijkheden die hierboven zijn omschreven zijn vrij 

gemakkelijk te ondervangen door het vooraf uitspreken van 

intenties en arbeidsvoorwaarden in een contract of 

geschreven overeenkomst.  

  

1 respondent gaf aan 12 maanden lang 30 
uur per week te hebben gewerkt voor een 
totaal van 250 euro aan boekenbonnen. 
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Sectie 2. Micro Niveau: Waarborgen Kwaliteit, Vergroten Baankans 
In de survey hebben we verschillende hypothesen getest omtrent de kwaliteit van werkervaringsplekken. 

Hieronder bespreken we eerst de antwoorden op de open vragen met betrekking tot wat een goede of 

slechte werkervaringsplek maakt. Daarnaast hebben we kwantitatieve analyse gebruikt om deze aan te 

vullen en te onderbouwen. Aan het eind van deze sectie volgt een aantal richtlijnen voor een WEP die 

goed aansluit bij de behoefte van de Starter, en die de grootste impact heeft voor baankansen.  

2.1 Wat maakt een WEP goed? 

De belangrijkste beweegreden om een werkervaringsplaatste doen is, enigszins voorspelbaar, het 

vergroten van de baankans; het opdoen van werkervaring en verbeteren van cv. Naast deze directe 

verbeteringen in de baankans werd ook regelmatig genoemd dat het doen van een WEP de enige manier 

was om binnen een bepaalde sector uiteindelijk een betaalde baan te bemachtigen. Hier werd niet 

gezocht naar het ontwikkelen van arbeidsrelevante competenties in het algemeen, maar waren de 

WEP’ers specifiek op zoek naar een betaald vervolg bij het bedrijf waar ze aan de slag gingen – ook al 

bleek deze strategie niet altijd succesvol. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook worden veel redenen omtrent persoonlijke ontwikkeling genoemd als waardevolle toevoeging van 

een WEP. Een WEP werd daarin bespreken als de ideale werkplek: je mag nog vragen stellen, bent uniek 

in staat om veel te leren, en hebt veel vrijheid om hierin je eigen keuzes te maken. Daarin kan een WEP 

een belangrijke rol vervullen in de aansluiting met het onderwijs. De WEP is hierin een mooie manier om 

te wennen aan het hebben van een baan, het meedraaien in een organisatie, het werken met collega’s, 

enzovoorts. Veel WEP’ers stelden daarnaast dat ze na hun studie nog weinig idee hadden over wat zij 

wilden doen, en de WEP een ideale plek was om te verkennen wat voor soort werk nou echt bij hen paste. 

Voor een groep starters die al langere tijd thuis zat bood de WEP uitkomst: zij vonden het belangrijk zich 

(weer) nuttig te voelen, aan de slag te blijven, en niet stil te zitten op de bank.  

Voor alle WEP’ers gold dat de goede WEP in dienst moet staan van hun ontwikkeling. Of het nu gaat om 

het verbeteren van de baankans, hun persoonlijke ontwikkeling of hun talenten nuttig inzetten: de WEP’er 

zelf staat centraal.  

  

Tabel 1. “Wat maakt het doen van een WEP voor jou een waardevolle ervaring?”  

Meest genoemde redenen voor het doen van een WEP Aantal keer genoemd: 

Relevante Werkervaring 34 

Voorkomen gat op of verbeteren C.V./verbeteren baankans 20 

Persoonlijke ontwikkeling/leren/competenties ontwikkelen 19 

Netwerk 19 

Binnenkomen bij een bedrijf 16 
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2.3 Wat kan er beter? 

De belangrijkste gewenste verbetering is vergoeding: bijna de helft van 

de respondenten noemt onkostenvergoeding, minimumloon of een 

reiskostenvergoeding. Opvallend hierbij is dat vaak wordt opgemerkt 

dat het ‘echt geen vetpot’ hoeft te zijn; dat men graag gewoon ‘genoeg’ 

of ‘een klein beetje’ zouden verdienen om de huur te betalen. Het feit dat 

de WEP alleen bij hoge uitzondering voldoende inkomsten biedt om 

maandlasten te kunnen dragen creëert een equal access probleem.2 

Zeker in sectoren waarin de WEP een noodzakelijke eerste stap op de 

carrièreladder lijkt te worden, en waar er naast de WEP geen tijd is om 

betaald werk te doen, kan gebrek aan spaargeld of financiële steun van 

familie een serieus obstakel vormen. 

  

Bijna even vaak wordt begeleiding genoemd: er is behoefte aan intensievere 

supervisie, meer evaluatie, en feedback waar ze in hun toekomstige banen 

wat mee kunnen. De WEP’ers zien de werkervaringsplaats als een plek om te 

leren, maar zien daar nog niet altijd genoeg ruimte voor. Sommigen geven 

aan ver beneden niveau te werken en “rotklusjes” te moeten doen, en er 

wordt vaak een gebrek aan aandacht gerapporteerd voor de vooraf gestelde 

leerdoelen en persoonlijke ontwikkeling.  

In de focusgroups kwam regelmatig naar voren dat WEP’ers niet meer maar juist minder werden begeleid 

of gesteund dan normale werknemers. In plaats van worden opgenomen en ingeleid in de organisatie 

hadden WEP’ers vaak het gevoel dat ze ‘aan hun lot werden overgelaten’ en ‘buiten de organisatie 

stonden’. In hun ervaring hield dit verband met het gebrek aan financiële commitment.  

In verschillende vormen wordt gevraagd om duidelijkheid: duidelijke taakafbakening, een duidelijke 

functie, duidelijk perspectief, duidelijk aantal uren, duidelijke voorwaarden in een ‘echt contract’’. Het 

blijkt hierin niet belangrijk dat er per se een baankans is (slechts 2 van de 90 respondenten noemt dit), 

slechts dat het van tevoren duidelijk is of er een baankans bestaat. Hier wordt ook veel gesproken over het 

blijven verlengen van contracten: een van de respondenten kreeg na de eerste 3 maanden een verlenging 

met nog eens 6 maanden aangeboden. Daarna werd een jaarcontract toegezegd, maar dit bleek 

uiteindelijk ook op WEP-voorwaarden te zijn. Ook in latere vragen kwam terug dat er op voorhand erg 

veel onduidelijk is over het baanperspectief. 

Als laatste worden veel problemen gerapporteerd die met het thema ‘waardering en erkenning’ te 

maken hebben. Zo vinden veel WEP’ers het belangrijk om niet als stagiair gezien en behandeld te worden, 

maar als werknemer. WEP'ers krijgen regelmatig geen toegang tot documenten en mails, en een enkeling 

geeft aan dat ze niet mee mocht met bedrijfsuitjes, omdat hij/zij niet op de payroll stond. Het gebrek aan 

betaling leidt ook regelmatig tot een gebrek aan erkenning voor het werk. 

                                                           
2 P. 13, in: European Commission (2013). Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Council 
Recommendation on a Quality Framework for Traineeships. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.    

“Over het algemeen was mijn 
ervaring zeer positief. Er 

ontstond een win-win situatie 
voor de organisatie en mij 

aangezien zij goedkoop iemand 
hadden die werk uitvoerde en ik 
ervaring op heb gedaan die me 

heeft geholpen hij het 
solliciteren bij de start van mijn 

carrière.” 

 

“Ik was graag nog wat 
meer begeleid […]. Het was 
gericht op wat de afdeling 

nodig had, niet om mij 
verder te helpen.” 

 



 
 

 
 Wel Werk, Geen Geld        8 

Opvallend was dat met enige regelmaat een verzoek werd gedaan tot verminderen van de werkdruk: 

sommige WEP'ers maakten dagen van meer dan 12 uur en weken van meer dan 60 uur, en in sommige 

gevallen werd er van hen verwacht dat ze tot 11 uur ‘s avonds op kantoor bleven of  werden ze “uit bed 

gebeld, ’s avonds gebeld, in het weekend gebeld om naar het bureau te komen en problemen op te lossen 

of door te werken”.  

2.4 Hoe onderscheid je een goede van een slechte WEP? – Kwantitatieve Data 

Op basis van voorgaand onderzoek en verschillende interviews en focusgroepen zijn verschillende 

hypothesen over de doorslaggevende factoren in een goede werkervaringsplaats opgekomen. Zo hebben 

we bijvoorbeeld gekeken naar het belang van begeleiding, duidelijke afspraken en waardering. Door 

middel van een clusteranalyse konden we op zoek gaan naar patronen in de antwoorden. Hiermee hebben 

we twee typen WEP’s kunnen onderscheiden, die grofweg als ‘goed’ of ‘slecht’ kunnen worden 

gecategoriseerd. Tabel 2 geeft de belangrijkste variabelen weer die betrekking hebben op het 

onderscheid tussen een goede en een slechte WEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is de rol van de antwoorden op de vraag “mijn werk is in hoge 

mate vergelijkbaar met het werk van betaalde collega’s”. Uit deze 

clusteranalyse blijkt dat de vergelijkbaarheid van het werk met betaalde 

collega’s sterk bijdraagt aan de kwaliteit van de WEP. Dit verstevigt ons 

vermoeden naar een paradox die ook in verschillende focusgroepen sterk 

naar voren kwam: waar beleid dicteert dat een WEP niet te veel op een 

betaalde baan mag lijken, is de WEP juist het nuttigst als hij wel op een 

betaalde baan lijkt. Uit de opmerkingen bij deze vragen komt overigens juist 

bij de goede werkervaringsplaatsen enige wroeging bij de WEP’er naar 

boven. Waarom krijgt die collega die exact hetzelfde werk doet, wel gewoon 

betaald?  

Naast de variabelen die veel invloed op de kwaliteit hebben, zijn ook de variabelen met juist weinig effect 

op de kwaliteit of baankans veelzeggend. Zo bleek bijvoorbeeld dat het afspreken van leerdoelen weinig 

effect had op de baankansen, terwijl dit in de hierboven genoemde Kamervragen als essentieel criterium 

wordt aangeduid in het onderscheid tussen een ‘normale’ baan en een werkervaringsplaats. Een 

respondent stelde dat het leerdoel “duidelijk niet van toepassing [is]. Ik vol de stage na het afgerond 

hebben van mijn studie. Het gaat echt alleen om ervaring”.  

Tabel 2. Clusteranalyse Resultaten:  
Kenmerken van De Goede Werkervaringsplek 

1. Door de WEP is mijn kans op een baan significant toegenomen. 

2.Mijn begeleiders zijn bereid om me te ondersteunen in mijn werkzaamheden. 

3. Mijn werk is in hoge mate vergelijkbaar met het werk van betaalde collega's. 

4. Er is veel ruimte voor mijn eigen initiatieven 

5. Ik voel me door de organisatie erg geholpen bij het vinden van een baan.  

6. Ik mag vaak belangrijke bijeenkomsten en vergaderingen bijwonen. 

7. Mijn positie stelde me goed in staat om de organisatie te verkennen.  

8. Mijn baas/leidinggevende behandelt me hetzelfde als betaalde werknemers 

9. Mijn werk wordt net zo behandeld als het werk van betaalde collega’s  

10. Ik krijg de vrijheid om zelfstandig mijn werkzaamheden uit te voeren.  

“Je bent onbetaald het 
werk aan het doen wat 

anders door een betaalde 
kracht gedaan wordt. Als 

niemand zich voor het 
WEPkarretje laat 

spannen, dan zouden er 
een hoop meer mensen 

aan het werk zijn.” 
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2.5 Conclusies & Richtlijnen 

Op basis van de surveydata en de focusgroups en in het verlengde van de Europese aanbevelingen komen 

deze uitgangspunten voor de ‘Goede WEP’ naar voren: 

1. In de goede WEP staat de ontwikkeling en het leren van de WEP’er centraal. In de eerste plaats 

moet de WEP’er baat hebben bij de werkzaamheden – niet de werkgever.  Omzet of winst behalen 

kan een goede leerervaring bieden, maar zou niet het uitgangspunt moeten zijn. Een WEP die 

bestaat uit het doen van simpele klusjes, of waar winst/productie behalen centraal staat, is een 

schijnconstructie en daarmee illegaal. 

2. De goede WEP wordt goed begeleid en ondersteund. WEP’ers zijn nieuw op de arbeidsmarkt en 

in een organisatie: ze hebben dus behoefte aan goede ondersteuning en feedback. Verder heeft 

hulp van de organisatie met het vinden van een baan heeft een groot effect op de baankans.  

3. Bij de goede WEP worden duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt over de 

arbeidsvoorwaarden waaronder de WEP’er werkt. Hierin sluiten we ons aan bij de aanbevelingen in 

de ‘Recommendation for a Quality Framework for Traineeships’. Hierin moet duidelijkheid 

geboden worden over het aantal te werken uren, de duur van de WEP, aansprakelijkheid, en 

vergoeding. Verder is het belangrijk dat er van te voren duidelijkheid wordt geboden over de 

taakafbakening en het perspectief binnen de organisatie, en of de hulp die de organisatie gaat 

bieden bij het vinden van een vervolgbaan.  

4. In de goede WEP is het werk op niveau, krijgen WEP’ers de vrijheid en zelfstandigheid om 

werkzaamheden uit te voeren, en is er ruimte voor initiatief. Hun werk wordt behandeld als dat van 

een betaalde collega, en ze krijgen toegang tot dezelfde voorzieningen en rechten als betaalde 

werknemers. Zo heeft de WEP het meeste impact op de baankansen van de WEP’er.  

5. De goede WEP verdringt geen ‘normale baan’. Dit wordt toegelicht in de volgende sectie. 

 

De richtlijnen hieronder kunnen de basis vormen van een contract, maar bevatten ook wat meer ‘softe’ 

regels. Ze zijn dus ook expliciet niet bedoeld om gecontroleerd en gehandhaafd te worden, maar 

bieden steun met bedrijven en organisaties die WEP’s aanbieden of overwegen en op zoek zijn naar 

handvatten om dit zo goed mogelijk te doen. Meer dan rechtsgeldige clausules nemen ze dus vooral 

de vorm van deelbare ‘best practices’ aan. Ook bieden ze steun voor jongeren zelf. Als grootgebruiker 

van WEP’s hebben gemeentes en overheidsinstellingen een sleutelrol in het volgen en verspreiden van 

dergelijke richtlijnen en kunnen door het goede voorbeeld te geven een enorme impact bereiken. Ook 

de vakbonden spelen een belangrijke rol in het stimuleren van duidelijke richtlijnen in verschillende 

risicosectoren. 
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 Sectie 3. Wel werk, Geen geld: de WEP in breder perspectief 

 

1. Verborgen werkgelegenheid 

In de beschrijvende statistieken werd al genoemd dat het overgrote 

deel van de WEP's zich in de publieke sector (inclusief zorg en 

onderwijs), non-profit sector, en in de cultuursector bevinden. Er wordt 

opgemerkt dat er in deze takken bezuinigd is, maar dat taken zijn 

blijven liggen. Veel respondenten noemen dat er heel veel werk is, de 

werkdruk hoog ligt, maar dat er simpelweg “geen geld” is.  Op deze 

manier maskeert deze constructie tekorten aan werknemers en 

oplopende werkdruk in (onder andere) de publieke sector. Gemiddeld 

werken de respondenten op afdelingen waar voor elke twee betaalde 

krachten één WEP’er aanwezig is. Veel WEP’ers werken in afdelingen 

die inmiddels grotendeels of zelfs compleet draaien op de inzet van 

onbetaalde krachten.  

2. Baanvernietiging & Dubbelzijdige Verdringing 

Het meest zorgwekkend is dat 53% aangeeft dat het werk 

dat zij nu doen eerder door een betaalde kracht gedaan 

werd, en dat 55% aangeeft dat als zij het werk niet 

(onbetaald) zouden doen, de organisatie hier een 

betaalde kracht voor in zou moeten huren. Dit komt 

overeen met de bevinding dat de meerderheid aangeeft 

dat hun werkzaamheden in hoge mate vergelijkbaar zijn 

met het werk van hun betaalde collega’s. 

Waar het aantrekkelijk is om startersfuncties 1 op 1 te vervangen door onbetaalde ‘werkervaringsplekken’, 

soms zelfs met subsidie van de overheid, kan het stimuleren van de creatie van WEPs, ook waar dit 

voordelig is voor individuele starters, onbedoeld leiden tot baanvernietiging.  

De lage vergoeding voor de WEP en de weigering om de bijstand in te gaan (een vorm van 

zelfredzaamheid dit in het algemeen zeer wordt gewaardeerd in de politiek), maakt dat veel WO 

afgestudeerde WEPers naast hun werkervaringsplek bijbaantjes aanhouden die ver onder hun niveau zijn. 

Op deze manier leidt de WEP tot dubbele verdringing: met hun onbetaalde werkzaamheden verdringen 

ze een collega op niveau, met hun bijbaan bezetten ze een baan op MBO niveau. Door het mogelijk te 

maken om een WEP vanuit de bijstand te kunnen doen, kan de WEP een tijdelijk vangnet vormen dat 

mensen in staat stelt om in zichzelf te investeren totdat die baan op niveau wel langskomt. Dit zou een 

oplossing kunnen zijn om in ieder geval de verdringing van MBO opgeleide baanzoekers te bestrijden. 

“Wegens bezuinigingen was er niet meer geld 
beschikbaar en zou het werk zijn blijven liggen 
als ik er niet was geweest. Voorheen was hier 

wel geld voor en werd het werk dus wel betaald 
uitgevoerd.” 

 

“De organisatie draait op een 
handjevol vaste werknemers, 

voor het grootste deel op 
stagiaires.” 

 “WEP’ers zijn een goedkope 
oplossing voor de GGZ, zonder 
deze plekken zou mijn huidige 

werkgever niet kunnen 
functioneren” 
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3. Minimumloon & Additionele werkzaamheden 

Om te voorkomen dat werkgevers een stageconstructie gebruiken om hun 

werkzaamheden te laten verrichten zonder daarvoor tenminste het wettelijk 

minimumloon te betalen is het “van essentieel belang dat de werkzaamheden van 

een stagiair zich duidelijk onderscheiden ten opzichte van die van een ‘gewone 

werknemer’”. Dat zegt minister van sociale zaken en werkgelegenheid Lodewijk 

Asscher.3 Aangezien de WEP voornamelijk draait om het opdoen van relevante 

werkervaring, anders dan bijvoorbeeld stages, vormt dit onderscheid een 

obstakel naar datgene wat een WEP ‘goed’ en de moeite waard maakt. Het risico 

bestaat dat een WEP óf van goede kwaliteit is maar een reguliere baan verdringt, 

óf van gebrekkige kwaliteit is. Er moet worden gezocht naar een manier om de 

WEP in te richten waarin zorgen over kwaliteit en verdringing elkaar niet in de 

weg zitten.  

Organisaties stellen vaak dat de WEP’er een ‘additionele’ plek inneemt, waardoor productieve 

werkzaamheden niet tot verdringing van regulier betaalde functies leiden. Deze additionele plek is een 

bekend criterium voor een stage, maar is in de praktijk erg lastig te toetsen. Werkzaamheden die op korte 

termijn als extra worden gedaan, kunnen over tijd een systematisch en structureel deel van de organisatie 

of bedrijfsvoering worden. Op langere termijn kan dit tot gevolg hebben dat minder budget voor 

personeel wordt vrijgemaakt en alsnog – weliswaar indirect – verdringing optreed. Er is grote behoefte 

aan heldere criteria over het onderscheid tussen additionele en reguliere werkzaamheden.  

4. Gebrek aan perspectief - draaideurconstructies 

Veel respondenten beschrijven de WEP-wereld als een 

‘draaimolen’. “Als de ene groep [WEP’ers] vertrekt komt 

er een nieuwe voor terug”. In dit soort plekken is de 

afhankelijkheid op stagiaires groot, zijn de voorwaarden 

vaak slecht, en is de baankans zo goed als nihil.  

Het is belangrijk om het debat aan te gaan of deze afhankelijkheid van onbetaalde arbeid van kwetsbare 

groepen wenselijk is, en helder in kaart te brengen in welke mate constructies zoals de WEP de klap 

opvangen van recente bezuinigingsrondes. 

  

                                                           
3 Asscher, L. F. (2013). Beantwoording kamervragen over onbetaalde stages. 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/10/28/beantwoording-kamervragen-over-onbetaalde-stages.html 

“Het was een 
volledige gewone 

baan die ik als 
stagiaire dus gratis 
deed. Wel werd ik 

ook als volledig 
beschouwd – zelfde 
titel naar buiten en 

zelfde mogelijkheden 
als vaste 

medewerkers.” 

“Ik wist dat de kans erg klein was aangezien er 
relatief veel stagiaires zijn en in principe geen 
vacatures. Niemand heeft dan ook een baan 

gekregen, net als de vorige stagiaires.” 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/28/beantwoording-kamervragen-over-onbetaalde-stages.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/28/beantwoording-kamervragen-over-onbetaalde-stages.html
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Conclusie &  Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten tonen aan dat er grote en groeiende problemen gepaard gaan met de opkomst 

van de werkervaringsplaats. Volgens de respondenten is er duidelijk sprake van een trend: langzaam maar 

zeker wordt een tijd onbetaald werken na het afronden van je opleiding een noodzakelijke stap op weg 

naar een betaalde baan.  

De weigering van deze werkzoekers om de bijstand in te stappen, en de bereidheid om ook gratis aan de 

slag te gaan om hun talenten verder te ontwikkelen lijkt op het eerste gezicht een bewonderenswaardige 

vorm van zelfredzaamheid – de WEP’er is in menig oog de held van de participatiemaatschappij. Toch 

leidt juist dit gedrag, zoals beschreven in sectie 3, tot ontwrichting van de arbeidsmarkt – verdringing, 

baanvernietiging, en armoede.  

Huidige regelgeving focust op een definitie van “additionele werkzaamheden”. In de praktijk zijn 

additionele werkzaamheden niet alleen moeilijk te onderscheiden, maar blijkt overeenkomst met 

betaalde werkzaamheden ook nog eens wenselijk: de beste voorbereiding op echt werk is echt werk. We 

sturen daarom aan op een meer handzame definitie van verdringing.  

Het gewoonlijke instrument voor dergelijke schijnconstructies, de arbeidsinspectie, heeft eerder al 

toegezegd van werkervaringsplekken geen prioriteit te maken. Er wordt wel gereageerd op klachten, 

maar vanuit het perspectief van de WEP’er is klagen ongebruikelijk: de hoop om later een baan te vinden 

of de angst om een slechte reputatie in de sector te krijgen maken klachten of rechtelijke actie zeer 

onwaarschijnlijk.4 Daarbij geeft een groot deel van de respondenten aan dat het alternatief is om ‘op de 

bank niets te doen’. Hoe onrechtvaardig of ondermaats de WEP dan ook moge zijn: het is al snel beter dan 

niets.  

Deze situatie is niet het gevolg van verkeerde studies of gebrekkige vaardigheden. De werkervaringsplek 

vindt zijn oorzaak in macro-economie: met schattingen van ongeveer meer dan 600.000 werkzoekers en 

100,000 vacatures zijn er simpelweg niet genoeg banen – al helemaal niet voor jongeren. 

Jeugdwerkloosheid is daarom ook geen simpel probleem met een simpele oplossing. Het verbeteren van 

individuele baankansen of het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, alhoewel 

in zichzelf goede doelstellingen, bieden hier weinig soelaas. Zonder een significante groei in het aantal 

vacatures blijft simpelweg de oorzaak van het probleem intact.  

In de tussentijd blijft de WEP voor jongeren die al langere tijd thuis zitten nog steeds het beste alternatief.  

Het is daarom zaak om op voorhand de kwaliteit van huidige werkervaringsplekken te verbeteren. 

Bijvoorbeeld door het verplicht stellen van het opstellen van een stagecontract en het meenemen van 

WEP’ers in cao onderhandelingen. Op deze manier genieten onbetaalde krachten ten minste dezelfde 

bescherming als betaalde krachten. De richtlijnen aan het eind van sectie 2 kunnen concrete handvatten 

bieden voor degene die toch besluiten om een werkervaringsplek te gaan doen. Zoals eerder gesteld ligt 

er een rol voor overheidsinstellingen en sociale partners in het verspreiden van richtlijnen onder starters 

die net zijn afgestudeerd en niet altijd weten wat ze van een baan of werkgever kunnen verwachten.  

                                                           
4 P. 20, in: European Commission (2013). Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Council 
Recommendation on a Quality Framework for Traineeships. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.    
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Het versoepelen van kansen om vanuit een uitkering werkervaring op te doen en jezelf verder te 

ontwikkelen in een periode van laagconjunctuur, zou een manier kunnen zijn om de verkapte armoede 

onder deze jongeren te bestrijden en verdringing van laagopgeleiden te verminderen (bijbaantjes zijn niet 

meer nodig). Dit vereist een investering en daarmee een commitment naar een arbeidsmarkt waar 

iedereen op zijn plek zit – een eis voor ‘passende arbeid’ in een nauwere zin dan hij nu gehanteerd wordt.  

De in dit rapport genoemde aanbevelingen kunnen de kwaliteit van werkervaringsplaatsen en hun 

resultaten verbeteren. We erkennen daarmee dat WEP’s een effectief middel kunnen zijn om de 

individuele baankansen van de WEP’er te verbeteren. Toch blijft ook in een goede werkervaringsplaats 

sprake van een hoog risico op verdringing en baanvernietiging. Daarbij is het belangrijk dat onbetaald 

werk niet de norm wordt. Daarom is onze conclusie dat het onwenselijk is om breed in te zetten op 

werkervaringsplaatsen als de oplossing voor jeugdwerkloosheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de Auteurs 
Alter Opus is een collectief dat zich bezig houdt met vraagstukken omtrent de veranderende 

arbeidsmarkt. Al een jaar houden wij ons voornamelijk bezig met het thema 'onbetaalde arbeid na de 

studie'. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn we in gesprek met verschillende 

gemeentes, jongerenorganisaties en bedrijven om de ontwikkelde richtlijnen te verspreiden. Verder geven 

we workshops om jongeren het meeste uit hun werkervaringsplek te laten halen. Op ons blog, 

www.alteropus.nl beoefenen wij 'anders denken over werk' in de breedste zin.  

http://www.alteropus.nl/
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