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“If you think you are too small to make a difference, 

try sleeping in a room with a mosquito” 

– Gezegde in verschillende Afrikaanse landen 
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Samenvatting 

Veel ontwikkelingsorganisaties zijn op zoek naar manieren om jonge mensen aan hun 

organisatie te binden. De PvdA waardeert die inzet en juicht de meeste initiatieven toe. Er 

zijn ook heel veel jongeren die betrokken willen zijn bij ontwikkelingssamenwerking. Op elke 

vacature komen honderden sollicitaties binnen. Deze overvloed aan aanbod van jonge 

getalenteerde mensen is fijn voor ontwikkelingsorganisaties, maar het heeft ook tot 

misstanden geleid. Sommige stages en werkervaringsplekken zijn eigenlijk onbetaalde 

banen. Zonder deze werkervaring maken jongeren echter nauwelijks een kans op een baan, 

dus accepteren zij voorwaarden die onacceptabel zijn. Ook specialistische, dure, 

masteropleidingen of buitenlandervaring helpen sollicitanten vooruit. Als je dat niet kunt 

betalen, maak je minder kans. 

 

De PvdA deed ruim een jaar lang onderzoek naar de positie van jongeren in de 

ontwikkelingssector en komt op basis van dat onderzoek tot de volgende voorstellen om de 

sector de verjongen, internationale jongerenparticipatie te versterken en jongeren eerlijk 

werk te bieden:   

 

- Maak binnen tenders expliciet ruimte voor jonge medewerkers. 

- Stel een goede visie op jongerenparticipatie als voorwaarde bij het verstrekken van 

subsidies, zeker voor programma’s die jongeren als doelgroep hebben.  

- Zorg voor meer plekken voor Nederlanders (jong en minder jong) bij internationale 

organisaties, zodat doorstroming bevorderd wordt. 

- Verlaag drempelcriteria zoveel mogelijk, zodat organisaties niet onnodig uitgesloten 

worden.  

- Kijk voor het voldoen aan de criteria niet alleen naar de penvoerder, maar naar het 

samenwerkingsverband als geheel. 

- Steun kleine organisaties door grotere organisaties in staat te stellen fondsen te 

verdelen. 

- Breid bij gebleken succes de directe financiering van organisaties door ambassades 

verder uit. 

- De sector neemt in haar gedragscode op hoe zij met stages, werkervaringsplekken 

en startersfuncties omgaat. 

- YEP moet naar andere sectoren, bijvoorbeeld energie, infrastructuur en gezondheid 

worden uitgebreid (of start een vergelijkbaar programma). 

- Verlaag de eigen bijdrage voor MKB bedrijven aan YEP en kijk of dit leidt tot meer 

deelname. 

- Stel YEP open voor jongeren op alle niveaus, dus ook MBO. 

- Eis van organisaties en bedrijven die direct of indirect gefinancierd worden door het 

ministerie van Buitenlandse Zaken dat zij goed werk bieden aan jongeren op alle 

niveaus. 

- Schuif de functies van jongerenvertegenwoordiger en jongerenambassadeur ineen, 

zodat er sterkere jongerenvertegenwoordigers komen. 

- Evalueer de positie van jongerenvertegenwoordigers en bekijk aan de hand van die 

evaluatie hoe hun positie verder versterkt kan worden. 

- Stel maximaal 3 landen in staat om een jongerenvertegenwoordiger naar de 

Algemene Vergadering van de VN of andere belangrijke conferentie(s) te sturen.    

- Draag jaarlijks bij aan het budget van de UN Envoy on Youth. 
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1. Aanleiding 

Overal in Nederland hebben jongeren het moeilijk op de arbeidsmarkt. Of ze nu 

afgestudeerd zijn als psycholoog, architect of communicatieadviseur, het vinden van een 

vaste baan na de studie gaat de meeste jongeren niet gemakkelijk af. Wat te vaak gebeurt is 

dat jongeren genoegen nemen met een stage of werkervaringsplek terwijl ze al afgestudeerd 

zijn. Ze worden eigenlijk als reguliere werknemer ingezet en krijgen enkel een 

stagevergoeding of soms zelfs slechts een boekenbon. Omdat dit zo niet langer kan komt de 

PvdA in actie. Tweede Kamerlid John Kerstens heeft vorig jaar een motie ingediend waarin 

hij de regering opriep om nu eindelijk eens werk te maken van het aanpakken van misbruik 

van stage- en werkervaringsplekken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

heeft in april 2016 een plan gepresenteerd met als doel misbruik van stages en 

werkervaringsplekken te bestrijden en daarmee is de eerste stap gezet. Met dit actieplan wil 

de PvdA binnen de ontwikkelingssector de volgende stap zetten.  

Meer dan de helft van de wereldbevolking is jonger dan 30 jaar. Ook in andere landen die 

ontwikkelingshulp ontvangen is de bevolking vaak erg jong. Helaas worden jongeren te vaak 

niet betrokken en serieus genomen. Jongeren worden onvoldoende betrokken bij het 

vormgeven van beleid en projecten die direct effect op hen (zouden moeten) hebben. Als 

gevolg daarvan worden jongeren ook vaak niet goed bereikt.     

Op stages en werkervaringsplaatsen wordt massaal gesolliciteerd, ook als deze een 

onbetaalde inzet voor langere tijd vragen. Jongeren werken voor niets of ver onder het 

minimumloon voor ontwikkelingsorganisaties, zelfs als ze soms al een aantal jaar zijn 

afgestudeerd. Dat is moeilijk te rijmen met de doelstellingen van de sector, zoals het 

wereldwijd realiseren van fundamentele rechten en principes, waaronder leefbaar loon. 

De PvdA heeft meer dan een jaar onderzoek gedaan naar de positie van jongeren binnen 

ontwikkelingssamenwerking. We hebben gesproken met scholieren, studenten, stagiair(e)s, 

starters, jongeren met tijdelijke contracten en enkele jongeren die gelukkig een vast contract 

hebben. Ook spraken we jongerenvertegenwoordigers, jongerenambassadeurs en 

jongerenorganisaties. Zij hielpen ons beter begrijpen waar jongeren tegenaan lopen en 

konden ons gelukkig ook vaak de oplossing erbij vertellen. In dit actieplan staan dan ook 

vooral hun oplossingen, die de PvdA omarmt.    

 

2. Doel 

Met dit actieplan wil de PvdA de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking vragen om meer te doen om de positie van jongeren binnen 

ontwikkelingssamenwerking te versterken. Dat vragen we ook van ontwikkelingsorganisaties. 

Dit omdat de Partij van de Arbeid wil dat jongeren meer betrokken worden bij 

ontwikkelingssamenwerking. Juist de ontwikkelingssector is gebaat bij de betrokkenheid van 

jongeren, omdat hun werk vaak gericht is op jonge menen. 

De Partij  van de Arbeid vindt het hoog tijd voor dit actieplan. In september 2015 heeft de VN 

17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen gepresenteerd die in 2030 gerealiseerd moeten 

zijn. Het is van groot belang jongeren hier nu al bij te betrekken, op een betekenisvolle 
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manier. Niet alleen omdat het hun toekomst is waar deze doelen over gaan, maar ook omdat 

zij vandaag het verschil kunnen maken. 

Dit actieplan gaat over meer en eerlijk werk voor jongeren binnen de ontwikkelingssector  en 

kansen om de participatie van jongeren in het realiseren van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen te vergroten. 

 

3. Jongere ontwikkelingssector 

Ontwikkelingswerk leeft onder jongeren. Het idee van goed doen voor een ander om zo een 

bijdrage te leveren aan het bestrijden van problemen wereldwijd is iets wat veel jonge 

mensen aanspreekt. Jongeren geven hier invulling aan door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te 

doen in ontwikkelingslanden, of door zelf projecten op te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan 

is oud-jongerenvertegenwoordiger Jilt van Schayik die in het kader van Building Bridges van 

Amsterdam naar Kaapstad is gefietst en onderweg met jongeren sprak in verschillende 

Afrikaanse landen. Hij nam hun verhalen mee  terug naar New York.   

Het heeft voor veel organisaties grote meerwaarde om jongeren te betrekken bij het maken 

van beleid, programma’s en projecten, op alle niveaus. We zien organisaties pionieren. Het 

Rode Kruis heeft een jongere in haar bestuur, bij CHOICE for Youth and Sexuality werkt 

niemand die ouder dan 30 jaar is. Helaas zien we in Nederland buiten jongerenorganisaties 

om nog weinig jongeren in het management, bestuur of de Raad van Toezicht van 

ontwikkelingsorganisaties. Organisaties die samenwerken met jongerenorganisaties 

vertrouwen hen toe dat ze zelf ook wel wat aan participatie doen, maar vaak is het 

onderwerp voor hen door een dergelijk partnerschap al helemaal afgedekt. Wat iets zegt 

over de intrinsieke motivatie van die organisatie om echt met jongeren samen te werken.  

De PvdA wil toe naar een situatie waarin jongeren goed vertegenwoordigd zijn binnen de 

ontwikkelingssector. Het is belangrijk dat deze jongeren de ruimte krijgen om een 

waardevolle bijdrage te leveren en niet worden ingezet als ‘symbooljongere’ omwille van de 

beeldvorming dat een organisatie zich inzet voor jongeren. Jonge mensen hebben vaak een 

vernieuwende blik en een medewerkersbestand met mensen uit verschillende 

leeftijdsgroepen is een voorwaarde voor een gezonde organisatie. 

Organisaties die te maken hebben met opeenvolgende reorganisaties houden vaak alleen 

medewerkers met vaste contracten over. Daar zitten vaak maar weinig jonge medewerkers 

tussen. Hierdoor kunnen organisaties ineens vergrijzen. In andere gevallen gaat dit 

geleidelijker, bijvoorbeeld doordat de groei stagneert. Uit een intern onderzoek op basis van 

een beperkt aantal organisaties blijkt dat bij die organisaties slechts 11% van de werknemers 

onder de 30 is, wat betekent dat zij bij die organisaties behoorlijk ondervertegenwoordigd 

zijn. De PvdA denkt dat het gezond is als de doorstroming binnen de sector, in alle 

leeftijdsgroepen, een impuls krijgt.  

De PvdA ziet graag dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hierin ook haar 

verantwoordelijkheid neemt bij het uitschrijven van tenders. Deze tenders moeten 

toegankelijker worden voor jongeren en jonge organisaties. Dat kan gedaan worden door het 

aanbieden van additionele steun voor nieuwe organisaties bij het invullen van tenders, of 



7 
 

door als richtlijn op te nemen dat er een minimum aantal werknemers jonger dan 30 jaar 

betrokken moet zijn bij de uitvoering van de tender.  

Voorstellen PvdA 

- Maak binnen tenders expliciet ruimte voor jonge medewerkers. 

- Stel een goede visie op jongerenparticipatie als voorwaarde bij het verstrekken van 

subsidies, zeker voor programma’s die jongeren als doelgroep hebben.  

- Zorg voor meer plekken voor Nederlanders (jong en minder jong) bij internationale 

organisaties, zodat doorstroming bevorderd wordt. 

 

4. Eerlijk werk 

Voor jongeren die een baan willen binnen de ontwikkelingssector is de drempel hoog. Er zijn 

maar weinig beschikbare plekken voor jongeren. Jongeren die er de middelen voor hebben 

kiezen voor dure specialistische masteropleidingen of doen onbetaald buitenlandervaring op. 

Niet iedereen kan zich dat veroorloven.  

De plekken die er zijn worden vaak vergeven aan (oud-) stagiairs. Afgestudeerden die nog 

geen baan hebben gevonden lopen soms wel twee jaar onbetaald stage in de hoop op een 

baan. Stages kunnen een mooi onderdeel zijn van de opleiding, als de stage echt onderdeel 

van een opleiding is en er voldoende geïnvesteerd wordt in de stagiair. Dit betekent dat er 

leerdoelen geformuleerd zijn en dat de stagiair de ruimte krijgt om aan die doelen invulling te 

geven. Enkel een inschrijving aan een universiteit vragen is niet voldoende. Dit leidt er alleen 

maar toe dat afgestudeerden langer ingeschreven blijven staan om extra stage te kunnen 

lopen. Zo worden zij verder op kosten gejaagd.  

Voor stages en werkervaringsplekken, zeker als deze fulltime zijn, kan het niet zo zijn dat 

hier geen enkele vergoeding tegenover staat. Dit zorgt er namelijk voor dat veel jongeren 

niet in aanmerking komen voor een stage of werkervaringsplaats, enkel en alleen omdat ze 

niet de financiële middelen hebben. Bovendien moet een stage ook echt een stage zijn, 

waarin de bovengenoemde leerdoelen centraal staan. Wanneer dit niet het geval is en de 

stagiair hetzelfde werk doet als een reguliere werknemer dan moet daar ook minstens een 

salaris op het niveau van het wettelijk minimumloon tegenover staan, en niet enkel een 

reiskostenvergoeding of een boekenbon (zie bijlage 1 voor het wettelijk kader). 

Als starters een baan bemachtigen, zijn ze nog niet altijd uit de problemen. Voorbeelden uit 

de praktijk waarbij in vacatures gevraagd wordt om kandidaten met een hbo-opleiding en 

minimaal 1 à 2 jaar werkervaring tegen een salaris op het niveau van het minimumloon 

zullen de komende jaren moeten verdwijnen. En organisaties die afgestudeerden voor een 

dag in de week betalen, maar verwachten dat deze vijf dagen in de week komt werken zijn 

nu al strafbaar. Dit soort voorbeelden moeten niet meer voorkomen. 

Voorstel PvdA 

- De sector neemt in haar gedragscode op hoe zij met stages, werkervaringsplekken 

en startersfuncties omgaat. 
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5. Young Expert Programmes 

Om de instroom van jongeren in het internationale werk te vergroten, hebben jongeren een 

steuntje in de rug nodig. Een interessant project is YEP, Young Expert Programme. Dit 

project loopt sinds 2,5 jaar binnen de watersector door een samenwerkingsverband van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken, de overkoepelende organisatie Netherlands Water 

Partnership en de daarbij aangesloten organisaties en bedrijven. Hierbij worden zowel 

Nederlandse jongeren als jonge talenten uit ontwikkelingslanden ingezet. Dit is een dusdanig 

succes gebleken dat een jaar geleden het programma is uitgebreid met YEP AgroFood, in 

samenwerking met bovenstaande partijen en het Food & Business Knowledge Platform. De 

financiering van dit programma wordt deels gedaan door het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en deels door de deelnemende bedrijven en organisaties.  

Om meer jong talent een kans te geven, zouden drempels voor deelname moeten worden 

weggewerkt. Bovendien moet het bieden van kansen aan jongeren vaker als voorwaarde 

worden gesteld, bijvoorbeeld aan bedrijven die gebruik maken van het bedrijfsleven 

instrumentarium of die projecten uitvoeren met gelden van de Wereldbank of andere 

internationale financiële instellingen waar Nederland aan bijdraagt. 

Voorstellen PvdA 

- Breid YEP uit naar andere  sectoren, bijvoorbeeld energie, infrastructuur en 

gezondheid (of start een vergelijkbaar programma). 

- Verlaag de eigen bijdrage voor MKB bedrijven aan YEP en onderzoek of dit leidt tot 

meer deelname. 

- Stel YEP open voor jongeren op alle niveaus, dus ook MBO. 

- Eis van organisaties en subsidies die direct of indirect gefinancierd worden door het 

ministerie van Buitenlandse Zaken dat zij goed werk bieden aan jongeren op alle 

niveaus. 

 

6. Vernieuwing ontwikkelingssector  

Nieuwe organisaties worden vaak door jonge mensen opgezet en gerund. Door het sluiten 

van subsidieloketten en het verhogen van drempelcriteria voor subsidies worden zij echter 

steeds minder door de overheid gesteund. Een minimale omzet van miljoenen is vaak vereist 

voor een organisatie subsidie kan krijgen. Soms is het drempelbedrag zelfs hoger dan de 

subsidie zelf. Hierdoor is de vernieuwing van de sector afgeremd, zo niet tot stilstand 

gekomen. Bovendien moeten grote organisaties altijd de leiding nemen binnen een alliantie, 

ook als zij niet de belangrijkste organisatie binnen de alliantie zijn.  

Gelukkig zijn er ook zaken die wel goed gaan. De aanbesteding van het nieuwe VOICE 

fonds is een goed voorbeeld van hoe het wel moet. Enkele grote ontwikkelingsorganisaties 

krijgen nu de opdracht om kleinere organisaties subsidies te geven. Als het verlagen van 

drempelcriteria niet mogelijk is, zou deze vorm vaker gekozen moeten worden. 

Daarnaast kunnen organisaties uit ontwikkelingslanden ook vaker toegang krijgen tot directe 

steun van het ministerie, onder andere via onze ambassades. Ook hierdoor zal de sector 

zich vernieuwen (al zullen dit niet alleen jonge organisaties zijn).  
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Voorstel PvdA 

- Verlaag drempelcriteria zoveel mogelijk, zodat organisaties niet onnodig uitgesloten 

worden.  

- Kijk voor het voldoen aan de criteria niet alleen naar de penvoerder, maar naar het 

samenwerkingsverband als geheel. 

- Zorg voor steun aan kleine organisaties door grotere organisaties in staat te stellen 

fondsen te verdelen. 

- Breid bij gebleken succes de directe financiering van organisaties door ambassades 

verder uit. 

 

7. Meer Nederlandse jongerenvertegenwoordigers 

Er gaan al decennialang jongerenvertegenwoordigers mee in Nederlandse 

regeringsdelegaties. Zij werken nu binnen de NJR en houden zich bezig met verschillende 

internationale onderwerpen en gremia. Zo zijn er jongerenvertegenwoordigers naar de 

Algemene Vergadering van de VN, Unesco, de Europese Unie en de Raad van Europa. 

Daarnaast zijn er thematische jongerenvertegenwoordigers, bijvoorbeeld op het thema 

duurzame ontwikkeling. 

Ooit was Prinses Beatrix de eerste jongerenvertegenwoordiger naar de VN, nu zijn er 

meerdere jongerenvertegenwoordigers. De jongerenvertegenwoordigers naar de Algemene 

Vergadering van de VN worden na een intensieve campagne gekozen tijdens de ‘Nacht van 

de VN’. Ook de andere jongerenvertegenwoordigers worden gekozen door jongeren en 

jongerenorganisaties.  

Daarnaast heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met 

Choice, een jongerenorganisatie ter promotie en ondersteuning van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), een Nederlandse 

jongerenambassadeur benoemd op het gebied van SRGR, een van de speerpunten 

binnen het ontwikkelingsbeleid. 

Jongerenvertegenwoordigers hebben een unieke positie. Ze zijn lid van 

regeringsdelegaties en doen het woord namens het Koninkrijk der Nederlanden, 

maar zij doen dit als vertegenwoordiger van jongeren. Zij moeten zich dan ook 

inspannen om zoveel mogelijk jongeren te spreken en te betrekken bij hun inbreng. 

De jongerenambassadeur is daarnaast ook sterk gericht op deelname aan 

ambtelijke overleggen en is actief binnen het ministerie.  

De PvdA ziet kansen om de positie van jongerenvertegenwoordigers te versterken. 

Zo kunnen de jongerenvertegenwoordigers er baat bij hebben als zij makkelijker 

toegang krijgen tot het ministerie. De jongerenambassadeur daarentegen heeft, nog 

meer dan nu, een legitieme achterban nodig. 

Tien jaar geleden waren er ook een aantal jongerenvertegenwoordigers die 

meegingen naar thematische conferenties, bijvoorbeeld de Kindertop, Sociale Top en de 

World Summit on the Information Society (WSIS). Helaas is dit de laatste jaren niet meer 

voorgekomen. 
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Voorstellen PvdA 

- Schuif de functies van jongerenvertegenwoordiger en jongerenambassadeur 

ineen, zodat er sterkere jongerenvertegenwoordigers komen.  

- Evalueer de positie van jongerenvertegenwoordigers en bekijk aan de hand 

van die evaluatie hoe hun positie verder versterkt kan worden.  

- Stel de NJR in staat om jaarlijks een of twee extra jongerenvertegenwoordigers te 

kiezen die Nederlandse jongeren vertegenwoordigen op conferenties die voor hen 

belangrijk zijn 

 

8. Versterk positie jongeren internationaal 
 

De nieuwe werelddoelen vormen een mondiale agenda. Alle landen moeten invulling geven 

aan die doelen. Dat is waarom ook Nederlandse jongeren erbij betrokken moeten worden. 

Zo mogelijk nog belangrijker is de vertegenwoordiging van jongeren uit arme landen. 

Jongeren uit ontwikkelingslanden weten het beste wat jongeren in hun land raakt en 

bezighoudt, maar ze hebben vaak niet de mogelijkheid om hun stem te laten horen.  Als er al 

jongerenvertegenwoordigers zijn dan komen deze vaak uit Europese landen, en de jongeren 

uit ontwikkelingslanden zijn vooralsnog ondervertegenwoordigd. 

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er 15 ontwikkelingslanden aangewezen als 

partnerlanden van Nederland. Met deze landen heeft Nederland een speciale relatie op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking en de PvdA wil dat in een aantal van deze landen 

jongeren worden benoemd tot jongerenvertegenwoordiger. Hierbij moet het gaan om landen 

met wie de Nederlandse  regering goede contacten onderhoudt. Een land als Burundi, 

waaraan op dit moment alle hulp is opgeschort, zal daarom niet in aanmerking komen.  

Het is van groot belang dat de jongerenvertegenwoordigers die gefinancierd zullen worden  

vanuit Nederland, gekozen worden door de lokale jongeren zelf, via een goede 

jongerenorganisatie of liefst door een nationale jeugdraad. Zo moet gewaarborgd worden dat 

de jongerenvertegenwoordigers de belangen van jongeren in hun eigen land voorop hebben 

staan, en niet als spreekbuis van zichzelf of hun regering functioneren. 

De eerste UN Envoy on Youth, Ahmad Alhendawi, is de jongste senior official bij de VN ooit. 

Hij geeft leiding aan een klein team en heeft een budget van ongeveer één miljoen euro per 

jaar om het verschil te maken voor jongeren. De Envoy on Youth laat de stem van jongeren 

binnen de VN duidelijk horen en heeft wat de PvdA betreft onze steun verdient. Nederland 

draagt echter niet bij aan het budget van de Envoy on Youth. De Nederlandse 

jongerenvertegenwoordiger naar de AVVN in 2015 heeft een beroep op ons gedaan om het 

budget van de Youth Envoy te vergroten.  

 

Voorstellen PvdA 

- Stel maximaal 3 landen in staat om een jongerenvertegenwoordiger naar de 

Algemene Vergadering van de VN of andere belangrijke conferentie(s) te sturen. 

- Draag jaarlijks bij aan het budget van de UN Envoy on Youth.      
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Bijlage: Wettelijk kader beloning stages, werkervaringsplekken en 

werk 

Onderstaande tekst is overgenomen uit de Kamerbrief over plan om misbruik van stages en 

werkervaringsplekken te bestrijden.  

“De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) vormt het wettelijk kader voor het 

beloningvereiste. Betaling conform de WML is vereist als sprake is van een 

arbeidovereenkomst naar burgerlijk recht. Deze arbeidsovereenkomst behoeft niet formeel te 

zijn afgesloten. Ook als uit feiten en omstandigheden blijkt dat aan de kenmerken van een 

arbeidsovereenkomst wordt voldaan, is juridisch sprake van een arbeidsovereenkomst. Het 

gaat daarbij om de feiten en omstandigheden van het individuele geval. De termen stage en 

werkervaringsplek hebben in de WML geen betekenis; het gaat erom of sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, formeel of blijkend uit de feiten en omstandigheden van het geval. 

Belangrijk hierbij is het onderscheid van de activiteiten die betrokkene verricht ten opzichte 

van die van de ‘gewone werknemer’. De werkzaamheden van een gewone werknemer zijn 

hoofdzakelijk van productieve aard, gericht op het maken van omzet, winst of het behalen 

van doelen (etc.). In dat geval is de WML onverkort van toepassing. De WML is niet van 

toepassing als de activiteiten bij uitstek gericht zijn op leren. Dit laatste blijkt onder andere uit 

het volgende: 

- er is sprake van een stage overeenkomst; 

- er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde leerdoelen concreet benoemd zijn; 

- de stage is bij uitstek gericht op leren en niet op werken; 

- het gaat om werk waarbij het leeraspect van de stagiair centraal staat; 

- de stagiair onderscheidt zich van een gewone werknemer doordat de te verrichten 

werkzaamheden niet gericht zijn op productief werk waarmee vooral omzet of winst 

gegenereerd wordt; 

- de begeleiding van de stagiair moet gericht zijn op het leeraspect en niet op het behalen 

van productie; 

- de stagiair bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door 

een werknemer wordt bezet; 

- bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, zijn de gemaakte afspraken vastgelegd in een 

overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en de ‘werkgever’; 

- er wordt tussentijds en aan het eind van de stage geëvalueerd; 

- er kan inzichtelijk worden gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen zijn bereikt door de 

stagiair. 

Van belang is dat er altijd gekeken wordt naar de feitelijke omstandigheden om te 

beoordelen of de WML wel of niet van toepassing is. Als betrokkene activiteiten verricht 

waarbij het leeraspect níet centraal staat en juridisch gezien sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, dan heeft betrokkene aanspraak op het wettelijk minimumloon. Dat 

geldt ook ten aanzien van de inwerkperiode. Tijdens een inwerkperiode staat het verrichten 

van arbeid centraal. Dat men tijdens de inwerkperiode nog niet volledig productief is, is 

inherent aan het feit dat men een nieuwe baan heeft of in een nieuwe omgeving komt te 

werken. In dat geval bestaat de mogelijkheid om een lager aanvangssalaris vast te stellen, 

mits het ten minste op het niveau van het wettelijk minimumloon ligt.” 

 


