
Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 
GENT 

Stage in de onderneming:  
een flop?!?!?!? 



De RVA in het algemeen 



Hoofdtaken van de RVA 

!   Vergoeding 

!   Preventie 

!   (Her)inschakeling 

!   Controle 

!   Informatie 

!   Verzoening privé-  

    en beroepsleven 



Organisatie van de RVA 

!   30 WB’s 

!   560 PWA’s 

!   Hoofdbestuur 

!   Fonds voor Sluiting 
van Ondernemingen 

!   Studiecentrum 



Stagiairs 



1 – In de pers … 



2 – Bij de RVA, resultaten 2012-2013 

  375 stagiairs verdeeld over de 30  
werkloosheidsbureaus 

  55 stagiairs op het hoofdbestuur 

 430 stagiairs in het schooljaar 
 2012/2013 



2 – Bij de RVA, resultaten 2012 - 2013 

171 uit het secundair onderwijs 

61 uit het hoger onderwijs 

110 uit de beroepsopleiding 

26 uit de sociale promotie 

62 instapstage 



3 – Bij de RVA, resultaten 2013-2014 

  401 stagiairs verdeeld over de 30  
werkloosheidsbureaus 

  62 stagiairs op het hoofdbestuur 

 463 stagiairs in het schooljaar 
 2013/2014 



3 – Bij de RVA, resultaten 2013 - 2014 

135 uit het secundair onderwijs 

64 uit het hoger onderwijs 

79 uit de beroepsopleiding 

8 uit de sociale promotie 

177 instapstage 



En al 48 stagiairs voor 2014/2015  
(situatie op 30.09.2014) 

4 – Bij de RVA, resultaten 2014 - 2015 

33 uit het secundair onderwijs 

4 uit het hoger onderwijs 

4 uit de beroepsopleiding 

7 instapstage 



5 – De sleutels: de wens van het  management 

  “De Rijksdienst neemt zijn sociale verantwoordelijkheid op 
ten opzichte van de jongeren die meer te weten willen 
komen van het beroepsleven door hen stageplaatsen aan 
te bieden.” 

  Een duidelijk doel: een aantal stagiairs verwelkomen dat 
overeenstemt met 10% van het personeel 

  Opgenomen in de bestuursovereenkomst 
  Verantwoordelijkheid van elke directeur van het 

hoofdbestuur of wb (evaluatiedomein): voorafgaande 
contacten, onthaal, opvolging … 



5 – De sleutels: de wens van het management 



6 – De sleutels: een HRM-investering 

  Een echt ondernemingsproject 
  Een bouwheer: de directie HR 
  Een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid maar een 

centraal contactpunt voor de spontane aanvragen (NOC)  
  Bondgenoten: de Juridische diensten, de Dircom en 

personen op het terrein 
  Creatie van talrijke tools 
  Opleiding van de contactpersonen in het gewestelijk 

bureau, in elke directie 



7 – De sleutels: ondersteuningstools 

  Een intern vademecum dat een maximum 
aantal vragen beantwoordt 

  Een specifieke informaticatoepassing: 
toegang gebouw en databases 

  Vele formulieren: brief voor de scholen, 
onthaalbrochure, vragenlijst evaluatie, 
attest einde stage … 

  Lijsten van de functies/taken  
toegankelijk voor de stagiairs 

  Een duidelijke procedure  



8 – De sleutels: communiceren en opvolgen 

  Het tussenmanagement overtuigen 
  De vakbondsorganisaties geruststellen: de stagiair 

vervangt geen werknemer, hij komt om te leren … 
  Regelmatige nationale opvolging via een 

informaticarapportering 
  Het personeel informeren, de actie binnen de 

onderneming valoriseren 
  Publicatie van de stageaanbiedingen op de website 
  Contacten leggen met onderwijsinstellingen 



8 – De sleutels: communiceren en opvolgen 



9 – Kritieke factoren … 
  Tijdsinvestering aanvaarden: 

  Voorafgaand gesprek 
  Aanstelling stagemeester 
  Ondertekening van de overeenkomst: 3 partijen 
  Onthaal 
  Opleiding 
  Opvolging en evaluatie 

  Het tussenkader overtuigen:  
  Vooroordelen 

  De kandidaat: 
  Motivatie, shopping ... 



10 – Getuigenissen … 

  Film … 



11 – En de instapstage ... 

  Waarover gaat het? 
  Stage in de onderneming, in een vzw, in een openbare dienst 

•  Contract ondertekend door de stagiair, de stagemeester en de 
VDAB 

  Doel: 
•  De jongeren kennis laten maken met de arbeidsmarkt 
•  De jongerenwerkloosheid doen dalen 

  Duur van de stage: 3 maanden voltijds 



11 – En de instapstage ... 

  Voor wie? 
  Ingeschreven als niet werkend werkzoekende   
  Ten vroegste na de 6de maand van de 

beroepsinschakelingstijd  
  Positief hebben meegewerkt aan de begeleidingsacties van 

de dienst voor arbeidsbemiddeling 
  Laaggeschoold zijn (geen diploma HSO) 
  Leefloon is geen beletsel  



11 – En de instapstage ... 
  Uitkeringen gedurende de stage? 

  Stageuitkering van €26,82/d betaald via de 
uitbetalingsinstelling (HVW of Vakbond) 

  Forfaitair niet-geïndexeerd bedrag 
  6 uitkeringen per week (in het bijzonder inbegrepen 

gedurende incapaciteit, TW, gelegenheidswerk) 
  Na de instapstage, eventueel recht op 

inschakelingsuitkeringen  

  Vergoeding? 

  Maandelijkse vergoeding van €200 
  Ten laste van de stageplaats en enkel verschuldigd  

voor de effectief gepresteerde uren 
  Niet onderworpen aan de sociale bijdragen en niet belastbaar 



11 – En de instapstage ... 

  De VDAB: stageaanbieding, afsluiten van het contract, 
opvolging van het verloop van de stage 

  RVA: opleiding en interne opvolging en feedback 
  Uitbetalingsinstellingen: uitbetaling van de stage-uitkering 



12 – Tot besluit: een winsituatie voor de 
onderneming 

  De fierheid van het personeel van de Rijksdienst 
  Een antwoord op interne aanvragen 
  Kwaliteitsvolle aanwervingen 
  Een antwoord voor de scholen/opleidingscentra  
  Een meerwaarde voor de jongeren … 


