
De Participatieraad heeft een aantal kwantitatieve vragen gesteld aan de directeur Werk, 
betreffende proefplaatsingen en leerstages. Hieronder geven we de antwoorden op de 
gestelde vragen. We kunnen ons echter voorstellen dat deze antwoorden aanleiding zijn tot 
meer vragen. We willen daarom voorstellen om een keer tijdens een bijeenkomst wat dieper 
in te gaan op de vragen die er zijn over leerstages en proefplaatsingen. 
 

1. Hoeveel mensen zijn er met een leerstage? 
 
Op 14 september zaten er 578 mensen op een leerstage. 

 
2. Hoeveel mensen daarvan zijn doorgestroomd naar betaald werk (6 maand)? 

 
Om inzicht te krijgen in het resultaat van een traject, kijken we naar afgesloten 
trajecten. We nemen als basis de afgesloten trajecten van afdeling Werk en Re-
integratie. Daarbinnen kijken we naar de totale groep mensen die gedurende het 
traject actief is geweest op een leerstage, als onderdeel van zijn of haar traject.  
 
Er zijn dit jaar tot nu toe 676 trajecten afgerond waarbij de deelnemer een leerstage 
heeft gevolgd. 
 
Deze 676 mensen zijn als volgt doorgestroomd: 
 
   
Werk 250 37% 
School 24 3,6% 
Beschut werk 1 0,1% 
Overig uit de 
uitkering 

85 12,6% 

   
Aanmelding bij 
Activering 

239 35,4% 

Aanmelding bij 
Werk en Opleiding 
Jongeren 

36 5,3% 

Overig niet uit de 
uitkering 

41 6,1% 

Totaal 676 100% 
 
Daarnaast zijn er ook mensen parttime uitgestroomd na een leerstage: dit jaar zijn 
dat er tot nu toe 21. 

 
3. Met hoeveel is het aantal bijstandsgerechtigden dit jaar gedaald door deze trajecten 

of is het juist gestegen? 
 
Het aantal bijstandsgerechtigden is dit jaar met 360 mensen gedaald die na een 
leerstage uit zijn gestroomd naar werk. Gelijktijdig zijn er natuurlijk ook weer mensen 
ingestroomd dus per saldo is het totale aantal bijstandsgerechtigden licht gestegen.  
 
Wij zien geen verband tussen leerstages en een stijging van het aantal 
bijstandsgerechtigden. Uitstroom naar werk is tenslotte te allen tijde mogelijk; ook 
tijdens een leerstage. 



 
4. Hoeveel mensen zitten er nu in een proefplaatsing? 

 
Op 14 september zaten er 106 mensen op een proefplaatsing. Dit waren er 50 vanuit 
W&R en 56 vanuit andere afdelingen, zoals Koers Naar Werk en Werk en Opleiding 
Jongeren. 
 

5. Wat is het  uitstroompercentage bij proefplaatsingen? 
 
Van de proefplaatsingen die in 2016 binnen W&R zijn afgerond zien we dat 62% 
aansluitend is uitgestroomd naar parttime of fulltime werk. 
 
Bij Koers naar Werk is de ervaring van april, mei, juni en juli dat 17 van de 18 
proefplaatsingen hebben geleid tot een arbeidsovereenkomst. Deze laatste loopt 
nog. 
 

6. Wordt tevens bijgehouden hoeveel mensen na 24 maanden nog aan het werk zijn? 
Zo nee ,waarom niet? 
 
Nee, onder andere omdat dat wegens privacy-overwegingen niet mag. 
 

7. Is er een systeem om een zwarte lijst van werkgevers die misbruik maken van 
proefplaatsingen aan te houden en zo nee waarom niet? 

            Het WSP heeft laatst nog in de vergadering van de UWV-raad aangegeven dat er 
 geen  systeem bestaat om fraude door werkgevers op te sporen. 
 Citaat: “Als we er achter komen dat iemand misbruik van de proefplaatsingen 
 maakt, dán doen we verder geen zaken meer met hem.” 

De tweede vraag luidde hoe dit dan gecontroleerd werd en het antwoord was dat je 
zoiets altijd wel hoorde.  
Uitsluitend als iemand echt op begint te vallen, wordt dus de niet erg ver gaande 
maatregel genomen dat die iemand geen nieuwe gratis krachten meer krijgt. 
 
Er wordt geen ‘zwarte lijst’ van werkgevers bijgehouden die misbruik maken van 
proefplaatsingen. Er is wel een CRM-systeem waar contacten en ervaringen met 
werkgevers in worden bijgehouden. Hierin kan ook informatie worden bijgehouden 
over proefplaatsingen. Indien iemand na een proefplaatsing niet wordt aangenomen, 
wordt met de werkgever gesproken over de reden hiervan; indien dit herhaaldelijk 
zonder reden gebeurt, kan dit worden vermeld in het CRM-systeem. 


