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Schriftelijke vragen Socialistische Partij
Werkervaringsplaatsen

Via de NOS is vandaag, 17 juni 2015, een artikel verschenen met de titel 
“Werkervaringsplaatsen zijn eigenlijk gewoon uitbuiting”. 

http://nos.nl/artikel/2041846-werkervaringsplekken-zijn-eigenlijk-gewoon-uitbuiting.htm
l

De SP constateert dit al langere tijd en is blij dat hier nu meer aandacht voor is. 
Ook in Zoetermeer worden werkervaringsplaatsen ingezet en worden mensen uitgebuit. 

De SP heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college bekend met het artikel “Werkervaringsplaatsen zijn eigenlijk gewoon
uitbuiting”?

2. Is het college met de SP van mening dat werkervaringsplaatsen eigenlijk gewoon 
uitbuiting zijn?

3. Naast werkervaringsplaatsen bestaan er in Zoetermeer ook andere vormen van 
werken zonder loon zoals sterrenteams, zoetermeerbanen, 
praktijkervaringsplekken, proefplaatsingen, participatieplaatsen en 
leerwerktrajecten. Is het college van mening dat dit ook vormen van uitbuiting 
zijn? Welke vormen wel en welke niet? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel werkervaringsplaatsen worden er in Zoetermeer ingezet?

5. Is er bij al deze werkervaringsplaatsen sprake van leerdoelen en begeleiding?
Zo nee, waarom niet?

6. Indien er sprake is van leerdoelen en begeleiding, gaat het dan om mensen die 
een startkwalificatie aan het behalen zijn? Zo nee, waar bestaan de leerdoelen 
dan uit? Wat is de vorm van de begeleiding?

7. In hoeveel procent van de werkervaringsplaatsen is er juridisch eigenlijk sprake 
van een arbeidsovereenkomst?

8. Hoeveel procent van de mensen in een werkervaringsplaats doet werk dat eerder 
door een betaalde kracht werd gedaan?

9. Hoeveel procent van de mensen in een werkervaringsplaats doet werk dat als 
regulier werk aan te merken valt?

10.Krijgen mensen in een werkervaringsplaats loon of een vergoeding? 
Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

11. In welke sectoren worden werkervaringsplaatsen ingezet?
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12.Hoe oordeelt de Inspectie SZW over de inzet van werkervaringsplaatsen door 
Zoetermeer?

13. Is het college met de SP van mening dat mensen die afgestudeerd zijn of een 
startkwalificatie hebben hun carrière op de arbeidsmarkt moeten beginnen of 
voortzetten in een betaalde baan, met arbeidsovereenkomst en loon, en niet 
gratis hoeven te werken om zich te bewijzen?

14. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat mensen die werken in een 
werkervaringsplaatsen een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden?

Namens de SP raadsfractie,

Lennart Feijen


