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De jeugd een toekomst bieden: de 
voornaamste prioriteit van de Europese 
Unie en haar lidstaten

het onderwijs en de arbeidsvoor-
zieningsdiensten is het onmogelijk 
om deze jongeren te traceren en 
een op maat gemaakte begelei-
ding aan te bieden.

Na de ‘terug’-opleiding is er vaak 
ook nood aan begeleiding op de 
plaats waar ze een stage volgen 
of hun eerste job krijgen aange-
boden. Daar moet niet alleen de 

stiel geleerd worden, maar dient ook aandacht te 
gaan naar de werkhouding, zoals het samenzijn op 
de werkvloer, op tijd aankomen, instructies volgen, 
vragen durven stellen, enzovoort. Die gedragsaan-
passing vraagt voor sommigen enorme inspannin-
gen die moeten ondersteund worden.

Die gepersonaliseerde begeleiding heeft natuurlijk 
een prijs. In 2013 heeft de Europese Commissie een 
specifiek instrument voorgesteld om de regio’s met 
de hoogste jongerenwerkloosheidsgraad financieel 
te helpen met hun jongerengarantie-actieplan (het 
Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief). Dit financieel in-
strument van 3,2 miljard euro, verdubbeld met het-
zelfde bedrag uit het Europees Sociaal Fonds (6,4 
miljard euro in totaal), moet de twintig betrokken 
lidstaten helpen om waardige projecten te lanceren 
en hun engagement ten opzichte van de jonger-
engarantie concreet te verwezenlijken. Gezien de 
hoogdringendheid van de jongerenwerkloosheids-
problematiek werd beslist dat het budget van het 
Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief in 2014 en 2015 
zou gefrontload worden (dus niet gespreid over 

In december 2012 stelde de Europese Commissie een pakket 

maatregelen voor om de torenhoge werkloosheid van de jongeren 

in de lidstaten aan te pakken. Dit pakket omvat een aanbe-

veling gericht aan de lidstaten om een jongerengarantie in te 

voeren. Het doel daarvan was te garanderen dat alle jongeren 

van 16 tot 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het formeel 

onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een goede 

baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of 

een stage krijgen aangeboden.

De jongerengarantie was vooral bedoeld om de 
lidstaten aan te sporen om hun diensten te mo-
derniseren, partnerschappen te creëren tussen de 
verschillende instanties en daarmee een efficiënter 
antwoord te bieden op de veel te hoge jeugdwerk-
loosheid in Europa. Partnerschap was een sleutel-
woord van het hele pakket, maar het succes van zo 
een strategie hing ook voor een groot deel af van 
de capaciteit van de nationale overheden om een 
gepersonaliseerde begeleiding aan de werkloze 
jongeren aan te bieden.

Tussen die jongeren zijn de NEET’s (wat staat voor 
Not in Employment, Education or Training) vaak 
ver verwijderd van alle officiële circuits. Het aan-
deel van jongeren met een migratieachtergrond is 
daar ook prominent aanwezig. Het is dus al een 
uitdaging om te weten wie en waar deze jongeren 
zijn en welke ondersteuning ze juist nodig hebben, 
elk met zijn of haar persoonlijk verhaal, geschiede-
nis, talenten en handicaps. Zonder nauwe samen-
werking tussen onder andere de sociale diensten, 
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de periode 2014-2020). De lidstaten kregen ook 
de mogelijkheid om projecten die al in september 
2013 gelanceerd werden, te financieren met dit in-
strument. Ten slotte werd geen nationale medefi-
nanciering gevraagd voor acties die door het Jeugd-
werkgelegenheidsinitiatief ondersteund worden.

Ondanks alles heeft de jongerengarantie in de 
meeste lidstaten een trage start gekend. Er zijn ver-
schillende redenen om dat te verklaren.

Ten eerste zijn structurele hervormingen gemakke-
lijker te plannen dan te implementeren. Diensten 
doen samenwerken, databanken en IT-registra-
tiesystemen integreren en procedures aanpassen 
vraagt tijd, de nodige wil en soms ook een hoop 
geld. Daarom heeft de Europese Commissie her-
haaldelijk aangedrongen (in het EU-Semester) om 
bijvoorbeeld de samenwerking tussen de sociale en 
arbeidsvoorzieningsdiensten dringend te versterken 
en ervoor te zorgen dat de aangeboden opleidin-
gen in het onderwijs overeenstemmen met wat de 
werkgevers zoeken en spijtig genoeg niet vinden 
in de cv’s van de jongeren. Uiteraard moeten ook 
de werkgevers hun bijdrage leveren en een kans 
bieden aan diegenen die van de radarschermen 
verdwenen zijn en terug actief willen zijn. De soci-
ale partners hebben duidelijk een essentiële rol te 
spelen om het potentieel van de jongerengarantie 
optimaal te ontplooien tot in de bedrijven.

Daarnaast lag ook het tekort aan financiële mid-
delen aan de basis van een te trage start van de 
jongerengarantie. Ondanks de hierbovenvermelde 
flexibele kenmerken van het Jeugdwerkgelegen-
heidsinitiatief, was dit instrument onderworpen aan 
vaak veeleisende regels van de structurele fondsen. 
De lidstaten moesten namelijk nog altijd haast alle 
kosten van de individuele projecten pre-financie-
ren, om daarna de terugbetaling aan te vragen bij 
de Commissie op basis van gecertificeerde verkla-
ringen, timesheets en facturen. Daarom heeft Com-
missaris Marianne Thyssen in februari 2015 voor-
gesteld om de Europese prefinancieringsgraad van 
het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen 
van 1% tot 30%. Dit nooit eerder geziene voorstel 
werd door het Europees Parlement en de Raad van 
Ministers in mei 2015 reeds aangenomen.

Sindsdien hebben meer dan een miljoen jongeren 
een begeleiding gekregen die medegefinancierd 

werd door het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. De 
vraag voor de verlenging van dit instrument wordt 
nu met aandrang gesteld. De verlenging van het 
Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief tot eind 2020, met 
de nodige financiering, zal bekeken worden in het 
kader van de tussentijdse herziening van het meer-
jarig financieel kader dat ten laatste in december 
2016 door de Commissie moet worden voorgesteld. 
Deze herziening zal ook gebruikt worden om de 
regels en procedures van de structurele fondsen te 
vereenvoudigen, ook ten bate van de gebruikers 
van het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. In okto-
ber 2016 komt ook de eerste grondige evaluatie 
van dit instrument.

De jeugdwerkloosheid zal natuurlijk niet alleen 
opgelost geraken door middel van de jongerenga-
rantie en het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. Het 
vraagt een nog breder actieplan. De Commissie zal 
nog voor de zomer een nieuwe ‘Agenda voor de 
vaardigheden’ (Skills agenda) voorstellen met daar-
in drie belangrijke aandachtspunten.

Ten eerste moet ervoor gezorgd worden dat alle 
werkzoekenden, en in het bijzonder de jongeren, 
de basisvaardigheden spreken, lezen en rekenen 
aangeleerd krijgen. Zonder deze skills maken ze 
geen enkele kans om ooit een waardige job te vin-
den.

Ten tweede moeten de vaardigheden bekend en 
erkend worden en vergelijkbaar gemaakt worden. 
Bepaalde expertisen zijn vandaag de dag nog niet 
erkend omdat ze buiten de officiële circuits aan-
geleerd worden, bijvoorbeeld op de werkvloer bij 
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). 
Het EUROPAS-systeem zal hiervoor sterk gemoder-
niseerd en uitgebreid worden.

Ten derde moet er een specifieke inspanning ge-
leverd worden om de vaardigheden te promoten 
die overeenstemmen met de vragen uit de arbeids-
markt van vandaag en morgen: digitale en groene 
economie, maar ook de circulaire economie, zorg, 
gezondheid, cultuur en andere sectoren die toe-
komstgericht zijn.

Verder moet natuurlijk ook de economie aange-
zwengeld worden om jobs te creëren. Het Junc-
ker-plan om investeringen te stimuleren heeft als 
belangrijkste doel nieuwe werkgelegenheid aan 
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te bieden, met name in de infrastructuurwerken, 
maar ook in de creatieve economie. In het Regle-
ment van het Strategisch Investeringsplan wordt 
een specifieke sectie besteed aan de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal, en de sociale en solidaire 
economie is daarbij terecht geïdentificeerd als een 
belangrijke actor.

De sociale economie vertegenwoordigt vandaag 
meer dan 10% van het bruto nationaal product in 
de Europese Unie en speelt een essentiële rol in 
tijden van economische en financiële crisis, om aan 
mensen met minder kwalificaties, een handicap of 
een migratieachtergrond jobopportuniteiten te bie-
den. Commissaris Marianne Thyssen is een initiatief 
aan het voorbereiden om de sociale ondernemers 
te ondersteunen en duidelijk te maken hoe belang-
rijk hun bijdrage is tot de sociale en tewerkstellings-
doelstellingen van de Commissie.

Commissaris Thyssen heeft ook met overtuiging 
werkgevers aangemoedigd om stages in bedrijven 
aan te bieden aan werkloze jongeren, al dan niet in 
het kader van de jongerengarantie. Via de ‘Alliantie 
voor de stages’ hebben bedrijven van alle lidsta-
ten zich geëngageerd om ten minste 140 000 stages 
open te stellen voor jongeren.

Tot slot onderstrepen we nogmaals dat de prio-
riteit van de Commissie-Juncker de groei en het 

stimuleren van jobs blijft, maar met de nodige aan-
dacht voor de sociale dimensie van het Europees 
project. Dit is hoe het concept van de sociale markt-
economie, opgenomen in Artikel 3 van het Verdrag 
van Lissabon, concreet vertaald moet worden.

Daarom heeft de Commissie op 8 maart 2016 een 
openbare consultatie gelanceerd over de pijler 
van de sociale rechten in de EU,1 met als doel een 
inventaris op te maken van de bestaande sociale 
rechten en te evalueren of deze nog aangepast zijn 
aan de huidige jobs en aan toekomstige ontwik-
kelingen, zoals de collaboratieve economie (Uber, 
Airbnb, enzovoort). De initiatieven die zullen vol-
gen, kunnen een belangrijke impact hebben op de 
jeugdwerkgelegenheid van vandaag en morgen.

Baudouin Baudru
Europese Commissie
Kabinet van Marianne Thyssen, Commissaris voor 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden 
en Arbeidsmobiliteit

Noten
1.  De consulatie loopt tot eind 2016 (http://ec.europa.eu/

priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-uni-
on/towards-european-pillar-social-rights_en).


