Uitkomsten onderzoek ‘vergroten efficiency Maatschappelijke Stages’

Verantwoording onderzoek
Op verzoek van de gemeenteraad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden om
de efficiency van de uitvoering van maatschappelijke stages te vergroten. Daarbij ging het in het
bijzonder om het elders onderbrengen van de stagemakelaarsfunctie.
De projectgroep MaS is betrokken bij het onderzoek en heeft ingestemd van de uitkomsten.
De volgende randvoorwaarden zijn meegewogen:
1. Huidige kwalitatieve niveau behouden
2. Efficiëntere uitvoering nastreven
3. Tegen een lagere prijs
Reikwijdte onderzoek
Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende mogelijkheden:
A. Onderbrengen van de stagemakelaarsfunctie bij een ZZP-er
B. Onderbrengen van de stagemakelaarsfunctie bij een school
C. Handhaven van de huidige situatie: stagemakelaarsfunctie bij SCALA behouden
Ad A – ZZP-er
De tarieven voor een ZZP-er zijn concurrerend of hoger dan de huidige kosten. (Bron: tarief inhuur
externen in het verleden door afd. MO). Bij de scholen is geen draagvlak voor deze optie.
Ad B – Onderbrengen bij een school
Er heeft een vergelijking van de uitvoeringskosten van deze optie plaatsgevonden met de huidige
situatie, in een vergelijkbaar takenpakket (Bron: Mw. H. Dellemann, stagemakelaar vanuit het AOC
Oost – gemeente Enschede). Daaruit blijkt dat deze optie vrijwel hetzelfde kost als de huidige
praktijk. Bij een overgang naar een dergelijke situatie is er sprake van kwaliteitsverlies: er moet
een geheel nieuwe uitvoeringspraktijk opgebouwd worden en het zal meerdere schooljaren duren
voordat deze op het huidige niveau is gebracht.
Eén van de drie scholen voor VO in Hengelo voelt voor het onderbrengen van de
stagemakelaarsfunctie binnen de eigen school. De andere twee scholen zien hierin geen
efficiencyvoordeel.
Ad C – Handhaven huidige situatie
2 van de 3 scholen hebben een voorkeur voor handhaving van de huidige situatie: het
stagemakelaarschap bij SCALA.
De scholen zijn gezamenlijk van mening dat, door het leggen van andere accenten binnen de
makelaarsfunctie, de kwaliteit nog beter kan worden. Aan de hand van het Plan van Aanpak van
SCALA heeft de projectgroep deze mogelijkheden besproken.
Alle scholen zien voordeel in het beëindigen van de deelname aan de website VetVrijwillig. Dit zal
de efficiency bevorderen: scholen hebben al eigen mogelijkheden om snelle stagekoppelingen tot
stand te brengen (bijv. door een eigen database of een stevig netwerk van stagebiedende
instellingen).
Stagebiedende instellingen in Hengelo die dit wensen kan een alternatief voor VetVrijwillig geboden
worden: na een technische aanpassing kan de eigen de website van het Servicepunt Vrijwilligers
deze mogelijkheid bieden. Deze site wordt door vrijwilligers op-to-date gehouden.
Daarnaast is met SCALA het slimmer organiseren van de MaS functie in samenhang met de andere
taken van het Servicepunt Vrijwilligers besproken. De efficiency in de uitvoering van de MaSfunctie
wordt daardoor vergroot.
Conclusie onderzoek
Binnen de projectgroep MaS is bij 2 van de 3 scholen voor VO draagvlak voor het handhaven van
de organisatie van de functie van stagemakelaar en de administratieve ondersteuning bij SCALA.
Het opknippen van de functie om alle 3 scholen in hun wens tegemoet te komen is onwenselijk:
het betekent versnippering van de relatief geringe formatie, onduidelijkheid voor stagebiedende
instellingen en kwaliteit– en efficiencyverlies in de uitvoering.
Het wijzigen van de opzet houdt geen financieel voordeel in, zo blijkt uit het onderzoek.
In de
projectgroep heeft inmiddels een discussie over de wenselijke accenten binnen de
stagemakelaarsfunctie, op basis van het Projectplan 2012 versie 0.2 van SCALA, plaatsgevonden.
Inzet daarbij is de functie nog beter te kunnen benutten en overlap met de taken van de scholen te
voorkomen.
De uitkomsten worden betrokken bij het opstellen van een Uitvoeringsplan
Maatschappelijke Stages voor de komende drie jaren.
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Er is efficiencyvoordeel te behalen door het schrappen van deelname aan de website voor
stagevacatures VetVrijwillig, omdat alle scholen al een eigen database of netwerkstructuur voor
vacatures hebben.
Daarnaast kan door het verbinden van meerdere taken van het Servicepunt Vrijwilligers van SCALA
meer efficiency in de uitvoering van de stagemakelaarsfunctie worden bereikt.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met en worden onderschreven door de projectgroep
MaS en met SCALA.
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