
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Den	  Haag,	  12	  januari	  2016 
	  
	  
Betreft:	  Misbruik	  werkervaringsplekken	  	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
De	  PvdA	  is	  geschrokken	  over	  de	  berichten	  die	  naar	  buiten	  komen	  over	  het	  misbruik	  van	  werkervaringsplekken	  
(WEP),	  zoals	  naar	  voren	  kwam	  in	  de	  reportage	  van	  het	  programma	  de	  Monitor	  van	  3	  januari	  j.l.	  en	  het	  
Meldpunt	  Stagemisbruik	  van	  FNV	  Jong.	  	  Veel	  starters,	  voornamelijk	  in	  de	  geestelijke	  gezondheidszorg	  maar	  ook	  
in	  andere	  sectoren,	  werken	  onbetaald	  of	  voor	  een	  stagevergoeding	  op	  een	  werkervaringsplek.	  Vaak	  blijken	  zij	  
niet	  de	  begeleiding	  te	  krijgen	  die	  bij	  een	  werkervaringsplek	  hoort	  en	  worden	  ze	  afgerekend	  op	  al	  dan	  niet	  
geleverde	  productie.	  	  
	  
De	  PvdA	  moedigt	  het	  aan	  dat	  organisaties	  een	  plek	  bieden	  voor	  starters	  om	  ervaring	  op	  te	  doen.	  Een	  stage	  of	  
werkervaringsplek	  kan	  voor	  starters	  een	  goed	  opstapje	  zijn	  binnen	  een	  organisatie	  of	  sector,	  en	  het	  helpt	  
daardoor	  bij	  het	  vinden	  van	  een	  volwaardige	  baan.	  Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  werkervaringsplek	  moet	  er	  
uiteraard	  sprake	  zijn	  van	  goede	  begeleiding	  en	  moet	  het	  leren	  en	  het	  opdoen	  van	  ervaring	  centraal	  staan.	  Het	  
zou	  onacceptabel	  zijn	  als	  instellingen	  of	  organisaties	  die	  verbonden	  zijn	  met	  de	  gemeente,	  bijvoorbeeld	  door	  
inkoop	  of	  subsidies,	  er	  zoals	  hierboven	  geschetste	  praktijken	  op	  na	  houden	  en	  werkervaringsplekken	  
misbruiken	  om	  goedkope	  arbeidskrachten	  in	  te	  zetten.	  	  	  
	  
Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  daarom	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1. Is	  het	  college	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  reportage	  van	  het	  programma	  de	  Monitor	  van	  3	  januari	  j.l.	  en	  het	  
Meldpunt	  Stagemisbruik	  van	  FNV	  Jong?	  

2. Heeft	  het	  college	  signalen	  ontvangen	  of	  er	  ook	  sprake	  is	  van	  misbruik	  van	  werkervaringsplekken	  in	  
Den	  Haag,	  zoals	  bij	  GGZ	  instellingen?	  

3. Zo	  nee,	  is	  het	  college	  bereid	  hier	  onderzoek	  naar	  te	  laten	  doen	  en	  de	  raad	  hierover	  te	  informeren?	  
4. Is	  het	  college	  het	  met	  de	  PvdA	  eens	  dat	  misbruik	  van	  werkervaringsplekken	  bij	  organisaties	  of	  

instellingen	  die	  een	  financiële	  relatie	  hebben	  met	  de	  gemeente	  onacceptabel	  is,	  en	  dat	  
werkervaringsplekken	  zouden	  moeten	  voldoen	  aan	  minimumeisen	  op	  het	  gebied	  van	  begeleiding	  en	  
daadwerkelijke	  ruimte	  om	  te	  leren	  en	  ervaring	  op	  te	  doen?	  

5. Zo	  ja,	  is	  het	  college	  bereid	  om	  in	  het	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  inkoop,	  de	  beoordeling	  van	  nieuwe	  
subsidieaanvragen	  en	  binnen	  de	  bedrijfsvoering	  van	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  dergelijke	  minimum	  
eisen	  op	  te	  nemen	  waar	  werkervaringsplekken	  aan	  zouden	  moeten	  voldoen?	  

	  
	  
Bülent	  Aydin	  	   	   Martijn	  Balster	  	   	   	  
	  
PvdA	   	   	   PvdA	  
	  


