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Dit document geeft aan hoe de IBN bedrijven de inze t van stagiairs op een efficiënte en praktische 

manier, passend binnen de wet- en regelgeving, moge lijk maken. Het doel is dat het 

Dienstencentrum HRM-adviseurs en leidinggevenden zo veel mogelijk hierin faciliteren.  

 

Waarom een actief stagebeleid 

Een actief stagebeleid betekent dat IBN zelf het 

initiatief neemt om zich te profileren als 

stageaanbieder. Met het bieden van goed 

doordachte stageplaatsen voldoen we aan de 

wensen van IBN, onderwijsinstellingen en 

studenten.  

 
Ontzorgen 

Met dit beleid, én het uitvoeren ervan, neemt het  

IBN Dienstencentrum  leidinggevenden en HRM-

adviseurs zoveel mogelijk werk uit handen.  

 
Visie en doel 

Een positieve ervaring tijdens een stage 

beïnvloedt een student in zijn keuze voor een 

toekomstige werkgever of werksoort. Stagiairs 

zijn de klanten en / of medewerkers van de 

toekomst. Het ter beschikking stellen van een 

stageplaats heeft sowieso een positieve invloed 

op de IBN-bedrijven door het binnenhalen van 

de nieuwste kennis en inzichten. 

Maatschappelijk gezien werkt een goede stage 

mee aan het op peil houden van onze 

kenniseconomie. Door de inzet van stagiairs 

beschikt IBN in de uitvoering over extra handen.  

Stagiairs helpen beleidsstukken beter te 

onderbouwen en succesvol te implementeren. 
 
 
Te bereiken doelen van het beleid: 

• Actief uitzetten van het  stageaanbod en 

daardoor structureel minder inefficiënte 

situaties als gevolg. 

• Helderheid bieden in de positie en 

arbeidsvoorwaarden inclusief de toepassing 

daarvan met betrekking tot stagiairs. 

• Voldoen aan de actuele wet- en regelgeving 

met betrekking tot stages en de daaraan 

verbonden subsidies. 

• Het verbeteren van de stagebegeleiding. 
 

Volledig stagebeleid 

Het volledig stagebeleid vind je in Mijn HR. 

Het stagebeleid is ingegaan op 01-01-2016  

 

Vragen? 

Neemt contact op met Lambert Jansen  

(stagecoördinator IBN): 

 ljansen@ibn.nl / 0413-282154 
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Procesbeschrijving werven / plaatsen externe stagia ir 

 

1 Jaarlijkse inventarisatie van de aan te bieden stageplaatsen door de HR-adviseurs in overleg met 

leidinggevenden/ budgethouders. De inventarisatie is terug te vinden in de bedrijfsplannen. 

 

2 Leidinggevenden / HR adviseurs stellen een vacature tekst op voor te werven stagiairs (format is te 

vinden op Mijn HR). Indien gewenst kan de stagecoördinator van IBN hierbij behulpzaam zijn. 

 

3 De stagecoördinator plaatst de vacatures op: De websites van scholingsinstituten, de website van 

IBN en op www.stagemarkt.nl Vooraf toetst de stagecoördinator of de stagebiedende afdeling 

beschikt over de juiste leererkenning (verplicht voor MBO stages). 

 

4 Intakegesprek met de potentiële stagiair, de budgethouder of vertegenwoordiger van de 

stagebiedende partij (bij voorkeur de praktijkopleider) en de stagecoördinator van IBN. 

 

5 Beslissing over het al dan niet plaatsen van de stagiair door de  stagebiedende partij in overleg met 

de  stagecoördinator van IBN. Bij een positieve beslissing ontvangt de stagecoördinator het 

ingevulde formulier  “voorstel stageovereenkomst” van IBN (Mijn HR). 

 

6 De stagiair levert op verzoek van de stagecoördinator een stageovereenkomst aan van de school 

met een geheimhoudingsclausule of apart geheimhoudingsdocument. Tegelijk levert de stagiair ook 

zijn CV, een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs, zijn IBAN nummer, en de gegevens voor 

de loonbelastingverklaring aan. 

 

7 Na ondertekening van alle documenten (Namens IBN ondertekent altijd de stagecoördinator van 

IBN,  alleen indien er sprake is van een stage in combinatie met een arbeidsovereenkomst tekent de 

bedrijfsdirecteur) maakt HR-services een persoonsnummer aan en laat de gegevens van de stagiair 

opslaan in Join. De stagiair ontvangt via HR-Services een email met links  naar  de belangrijkste 

documenten in Mijn HR.  

 

8 De stagebiedende partij draagt zorgt voor het beschikbaar stellen van een stageplek met 

bijbehorende faciliteiten (toegang tot PC, toegangspas, Persoonlijke beschermingsmiddelen). 

Daarvoor vul je het formulier  “aanvraag/ mutatieformulier account nieuwe medewerker” in (via 

iWRITER). De stagebegeleider informeert de stagiair ook over de mogelijke risico’s op de werkplek 

en zorgt voor de introductie bij de collega’s. Uiteraard zorgt deze partij ook voor de overige 

begeleiding van de stagiair.  

 

9 Aan het einde van de stage maakt de stagebiedende partij een evaluatieverslag (zie Mijn HR) over 

de stagiair en stuurt dit naar de stagecoördinator. Het verslag wordt vastgelegd in Join.  Join blijft 10 

jaar na de einddatum te raadplegen en in Navision zijn de gegevens onder  “ex-werknemer”  te zien. 

 


