FAQ voor jongeren over Stage Nieuwe Stijl
Wat is Stage Nieuwe Stijl?
Hogeropgeleide (MBO4, HBO en WO) recent afgestudeerde jongeren tot en met 29 volgen voor een
half jaar een traineeship/stage bij een bedrijf of organisatie voor 24 uur per week. In deze stage doet
de jongere werkervaring op en breidt zijn netwerk uit. Daarnaast ontwikkelt de jongere zichzelf verder
met behulp van het traineeprogramma. Dit programma beslaat 10 à 15 trainingsdagen die worden
verzorgd door werkgevers. Het programma is divers en voor alle trainees bedoeld, daarom is het niet
vakspecifiek. Er worden onderwerpen behandeld zoals jobhunting, solliciteren, sociale media,
presentatievaardigheden, projectmanagement en aspecten op het terrein van HRM.
Tijdens de stageperiode blijft de jongere actief solliciteren naar regulier werk. In goed overleg met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn kan de jongere op elk moment uitstromen naar regulier
werk.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om mee te kunnen dit met dit project?
Om mee te doen met het project moet je aan een paar voorwaarden voldoen;
 Werkzoekende met hulpvraag
 In de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar
 Woonachtig in de regio Holland Rijnland
 Recent afgestudeerd (MBO4, HBO of WO)
 Zonder WWB-uitkering
Kan je met dit project meedoen als je een uitkering hebt?
Je zult de keuze moeten maken tussen een uitkering en deelname aan het project. Met de
stagevergoeding en een bijbaantje ernaast kunnen de meeste deelnemers rondkomen. Als je dit echt
niet lukt, en je een uitkering nodig hebt, kun je helaas niet meedoen met het project.
Wat is jouw voordeel bij deelname aan het project?
Je bent actief op de arbeidsmarkt, doet nieuwe werkervaring op, breidt je netwerk uit en je bent
financieel onafhankelijk. Je volgt trainingen over verschillende onderwerpen gegeven door werkgevers
en professionals. Daarnaast ontvang je een stagevergoeding per maand. Deze stagevergoeding
bedraagt € 650 bruto per maand op basis van 24 uur per week. Het netto bedrag zal afhangen van het
aan- dan wel uit staan van de loonheffing.
Je blijft tijdens het project solliciteren naar een reguliere baan. Met inachtneming van een passende
opzegtermijn kun je tussentijds uitstromen naar regulier werk.
Wat betekent deelname aan Stage Nieuwe Stijl voor jou?
Als je een stageplek hebt, ga je 3 dagen in de week (24 uur) aan de slag. Daarnaast volg je één
dagdeel in de week op vrijdag training. Deze trainingen zijn verplicht om bij te wonen.
Welke garanties krijg je?
Je krijgt geen garanties. De werkgever die je aanneemt, neemt je aan voor een stageperiode van
maximaal 6 maanden. Er is geen sprake van baangaranties.
Welke vergoeding krijg je?
Je stagevergoeding is € 650,- bruto. Wat je netto overhoudt is afhankelijk van het al dan niet hebben
van een bijbaan.
Vanwege de 24 uur per week die je kwijt bent aan het project heb je voldoende ruimte om hiernaast
nog een bijbaantje te hebben.

Welke werkgevers doen mee met het project?
De werkgevers die mee doen met het project zijn zeer verschillend. De bedrijven lopen uiteen van
zorginstanties tot communicatiebureaus of musea, en van bankwezen tot lokale overheid en
gemeenten. Maar ook onderwijsinstellingen en trainingsbureaus participeren in het project. Er wordt
gekeken naar de kandidaten en hun achtergrond en op basis daarvan worden werkgevers benaderd.
Ook kun je zelf een stageplek bij een bedrijf acquireren, en de regeling van Stage Nieuwe Stijl
voorstellen. Wij gaan graag het gesprek aan met dit bedrijf indien er interesse is.
Hoe word je geplaatst?
De projectorganisatie draagt zorg voor de afhandeling met de werkgever waar je gaat starten. Als wij
een plek hebben gevonden waarvan we denken dat het goed bij je zou passen stellen we je voor bij
deze werkgever. De werkgever zal je dan uitnodigen voor een gesprek en aan de hand daar van gaan
jullie (al dan niet) een overeenkomst aan. De projectorganisatie van Stage Nieuwe Stijl stelt
vervolgens een overeenkomst op gebaseerd op de voorwaarden van Stage Nieuwe Stijl voor een
periode van 6 maanden. Sommige werkgevers zullen ook een zogenaamde Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) vereisen. Deze overige documenten dien je zelf aan te leveren bij de instelling waar je
stage gaat lopen.
Wat gebeurt er na het project?
Het is in de praktijk gebleken dat er op dit moment geen nazorg nodig is. Vrijwel alle deelnemers
vinden tijdens of na hun stage een reguliere baan, zowel via hun stage als elders, en kunnen
uitstromen naar betaald werk. Mocht je na de stageperiode nog geen werk hebben, dan kijkt de
projectorganisatie samen met jou naar mogelijkheden en vervolgstappen.
Contact
Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met de projectorganisatie.
Frits Opdam (f.opdam@leiden.nl / 06 27 61 88 81) of via aanmeldingen@stagenieuwestijl.nl /
071 516 5481.

