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VOORWOORD

Al meer dan een halve eeuw werkt de Europese
Commissie samen met de lidstaten om mensen
de kans te geven hun arbeidsvooruitzichten te
verbeteren. Sinds het Europees Sociaal Fonds
werd opgericht in 1957, heeft het miljoenen
mensen geholpen, niet alleen in de landbouw en
industrie, maar ook in de dienstensector waar nu
het zwaartepunt van de werkgelegenheid ligt.

Het fonds is een vast gegeven in de werkgelegenheidsstrategie van de Euro-
pese Unie en groeide over de jaren heen van zowat 1 % van het totale
Gemeenschapsbudget in 1970 tot 10 % vandaag. Het heeft de tand des tijds
ruimschoots doorstaan en bewezen dat het zich weet aan te passen aan
veranderende sociale en werkgelegenheidsomstandigheden, en er vaak zelfs
op vooruitloopt.

Vandaag stelt het Europees Sociaal Fonds de lidstaten in staat actieve maat-
regelen voor de arbeidsmarkt in te voeren die mensen in alle lagen van de
bevolking ten goede komen. Het fonds helpt mensen omscholen naar nieu-
we jobs of begeleidt hen bij het zoeken naar hun eerste baan. Het heeft ook
oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving die soms sociaal uitge -
sloten zijn of dreigen te worden, en biedt hun kansen om werk te vinden of
opnieuw aan de slag te gaan.

Een baan hebben kan een groot verschil betekenen voor iemands levens-
voldoening. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Een van de succes-
verhalen van het Europees Sociaal Fonds is de hulp aan vrouwen om hun
eerste job te vinden of om opnieuw aan de slag te gaan na een loopbaanon-
derbreking en een gelijke status te bereiken als de mannen op de werk vloer.
In 1970 waren iets minder dan een derde van alle werknemers vrouwen.
Tegenwoordig maken vrouwen bijna de helft uit van alle werknemers.

De Europese Unie staat voor een hele reeks uitdagingen, gaande van glo-
balisering tot nieuwe technologieën, van een verouderende bevolking tot
onderzoek en innovatie. Om deze uitdagingen aan te gaan, is een hoogge-
schoolde beroepsbevolking nodig, en het Europees Sociaal Fonds levert
hiertoe de sleutel.

Vladimír Špidla, 
commissaris voor 
werkgelegenheid,
sociale zaken en 
gelijke kansen
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Het fonds houdt zich bezig met mensen en helpt dezen zich aan te passen
aan de nieuwe eisen van een veranderende arbeidsmarkt. Iedereen moet de
kans hebben bij te dragen aan een welvarende Europese Unie: vrouwen en
mannen, jong en oud, mensen van verschillende afkomst en etnische groe-
pen, mensen met een handicap en andere achtergestelde groepen.

De Europese Commissie zal blijven samenwerken met de lidstaten om
groei en banen te garanderen voor de hele EU en zal het Europees Sociaal
Fonds in stand houden als een fonds dat investeert in mensen. Het is mij
een genoegen u dit verhaal van 50 jaar investeren in mensen voor te stel-
len; ik hoop dat het een bron van inspiratie zal zijn voor het verdere succes
van het fonds.
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EUROPA NA DE OORLOG

EEN VERANDEREND EUROPA
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EUROPA HEROPBOUWEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

Na het rampzalige verlies van mensenlevens dat Europa leed tijdens de
Tweede Wereldoorlog, koos het continent voor heropbouw en herstel. In
1951, zes jaar na het einde van de oorlog, ondertekenden zes landen
(Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg) het
Verdrag van Parijs voor de oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (EGKS), om ervoor te zorgen dat steenkool en staal, belang -
rijke militaire grondstoffen, gezamenlijk werden beheerd. Het belangrijkste
doel was te voorkomen dat er opnieuw oorlog zou uitbreken op het conti-
nent.

DE GEBOORTE VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

In de jaren na de oorlog kreeg Europa hulp van de Verenigde Staten in de
vorm van het Marshallplan voor een Europees herstelprogramma om de
infrastructuur weer op te bouwen, alsook voor onderwijs en opleiding. De
steenkool- en staalbedrijven vormden bijzondere uitdagingen, aangezien
zij na de oorlog moesten worden ingekrompen. Een van de resultaten van
het EGKS-Verdrag was een fonds om arbeiders in de steenkool- en staalin-
dustrie te helpen een aantal vaardigheden te verwerven om mee te kunnen
met de industriële modernisering of de omschakeling naar nieuwe vormen
van productie, of om hen in staat te stellen werk te zoeken in andere bedrij-
ven of geografische gebieden. Dit fonds, bekend als het EGKS-Fonds voor
de omscholing en relocatie van arbeiders, was de voorloper van het
Europees Sociaal Fonds (ESF).

In 1957 richtte het Verdrag van Rome de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) op, en samen hiermee het ESF. Het ESF was vanaf
het prille begin een vast onderdeel van de Europese visie, en was bedoeld
om de arbeidskansen in de Gemeenschap te verbeteren door de werkgele-
genheid te bevorderen en de geografische en beroepsmobiliteit van de
arbeiders te vergroten. De Commissie zou het ESF gaan beheren, bijge -
staan door het Comité van het ESF. Dit comité bestond, en bestaat nog
steeds, uit afgevaardigden van de regeringen, vakbonden en werkgevers, in
gelijke aantallen.

9➟
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Aanvankelijk werd het ESF gebruikt als een middel om banenverliezen te
„compenseren”. Het hielp arbeiders in sectoren die moderniseerden of
omschakelden naar nieuwe vormen van productie door hun toelagen te
geven voor omscholing op korte termijn. Het bood ook hulp bij de relo-
catie van mensen zonder werk die hun eigen streek verlieten om elders
werk te zoeken. Het ESF kon ruimer worden ingezet dan het Fonds van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, aangezien het alle sec-
toren bestreek met uitzondering van de landbouw.

MIGRATIE EN WERKLOOSHEID AANPAKKEN

Gedurende de jaren vijftig en zestig waren de werkgelegenheidscijfers in
de Europese Economische Gemeenschap zo hoog dat werkloosheid als
uitzonderlijk werd beschouwd. Werkloosheid werd toegeschreven aan
jonge mensen die de overgang maakten van de school naar het werkleven,
of arbeiders die een korte werkloosheidsperiode kenden, waarna zij, na een
omscholing waarbij het ESF kon helpen, terugkeerden op de arbeids-
markt. In 1957 waren er zeventig miljoen werknemers tegenover slechts
2,6 miljoen werklozen, goed voor een werkloosheidscijfer van net boven
3,5 %.

De grootste uitzondering was Italië, dat bijna twee derden van de werk-
lozen van de EEG telde, met bijna 1,7 miljoen mensen zonder werk. Ita -

liaanse arbeiders uit het veel armere en agrarische
zuiden van het land, waar werkloosheid

algemeen verspreid was, verhuisden dus
om werk te zoeken naar het meer

geïndustrialiseerde noorden van het
land of nog verder van huis. Tussen
1955 en 1971 trokken niet minder
dan negen miljoen arbeiders weg
uit Zuid-Italië. Op dezelfde
manier, en hoewel destijds geen
lidstaat van de EEG, trokken
tussen 1950 en 1970 meer dan een

miljoen Spanjaarden van Andalusië,
in het zuiden van Spanje, noord-

➟10
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waarts naar de industriële motor van
het land, Catalonië.

Veel Italianen gingen naar Bel-
gië na een regeringsakkoord
uit 1946, dat bepaalde dat zij
in de Waalse mijnen konden
werken, in ruil voor de
belofte van België om
steenkool te leveren aan Ita -
lië. De Italianen waren aan-
vankelijk dus de voornaamste
begunstigden van de toelagen
van het Europees Sociaal Fonds
voor omscholing en relocatie. Een
ander land dat regelmatig gebruik-
maakte van het fonds was West-Duits-
land, dat het voornamelijk gebruikte om
mensen om te scholen die een arbeidsongeval hadden gehad.

In de eerste jaren werd het fonds door EEG-regeringen gebruikt om pro -
blemen op nationaal niveau aan te pakken. Aanvragen werden automatisch
goedgekeurd door de Commissie. Aangezien er geen overkoepelende
Europese strategie was, werden de middelen verspreid over een brede
waaier van ad-hocprojecten en werden ze niet strategisch ingezet.

Niettemin gaf het fonds een vroeg voorbeeld van een basisregel in verband
met Gemeenschapssteun die ook vandaag nog steeds van toepassing is:
EEG-steun moet worden aangevuld met nationale steun. Zodra steun was
goedgekeurd, werd deze naar omscholings- en relocatieprojecten
gekanaliseerd die door de overheid werden beheerd en werden uitgevoerd
door de openbare sector. Er waren destijds geen privé-ondernemingen die
in het ESF deelnamen.

De impact van het fonds was onmiddellijk voelbaar, met sommige schat-
tingen die aangeven dat het tussen 1960 en 1973 wel een miljoen arbeiders
weer aan het werk hielp. Europa’s economie floreerde in die jaren, gestimu-
leerd door de heropbouw en aangedreven door goedkope olie.

11➟
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HET ESF WAST UIT DE KLEREN — 
TIJD OM EEN NIEUW PAK AAN TE METEN

Het aantal aanvragen steeg snel en het fonds werd slachtoffer van zijn
eigen succes. Al gauw was er niet meer genoeg geld; de fondsen moesten
efficiënter worden toegewezen en gebruikt.

De jaren vijftig en vroege jaren zestig waren periodes geweest met een
hoge werkgelegenheid, maar aan het eind van de jaren zestig was er toe -
nemende bezorgdheid of er echt wel werk was voor iedereen. In 1969
wezen de EEG-regeringen tijdens de conferentie van Den Haag op de
noodzaak om het fonds te hervormen in het kader van de inspanningen
om hun respectieve sociale beleidsvoeringen op één lijn te brengen. Zij
legden de basis voor de eerste hervorming van het ESF in 1971.

➟12
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DE JAREN ZEVENTIG

Financiële uitdagingen 
aangaan
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De jaren zeventig (vooral met de oliecrisis van 1973) werden gekenmerkt
door een vertraging van de Europese economie en markeerden het einde
van wat soms de Gouden Jaren van economische groei in Europa worden
genoemd. Toen de olieprijzen in 1973 de hoogte in schoten nadat de Orga-
nisatie van Arabische olie-exporterende landen (OAPEC) stopte met olie-
leveringen aan landen die Israël steunden in zijn oorlog tegen Egypte en
Syrië, werden alle delen van de economie hierdoor getroffen, ook de werk-
gelegenheid. De energiecrisis van 1979 maakte de zaken nog erger.
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ARMERE REGIO’S KRIJGEN EEN HAND TOEGESTOKEN

De eerste hervorming van het Europees Sociaal Fonds in 1971 probeer-
de de steun naar specifieke groepen en klassen van mensen te richten.
Het stopte ook meer geld in de pot. Het budget voor het nieuwe fonds
in 1972 en 1973 was namelijk hoger dan het totaal voor de vorige twaalf
jaren.

In 1973 traden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland toe tot
de EEG, die daarmee voor het eerst uitbreidde, van zes naar negen lid-
staten. Aangezien de EEG zich voorbereidde op deze uitbreiding, ont-
moetten de leiders van de negen landen elkaar in Parijs in oktober 1972
en werden ze het eens over de noodzaak om iets te doen aan de regio-
nale en structurele ongelijkheden in de economische ontwikkeling. Drie
jaar later, in 1975, was het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) een feit. Dit had als opdracht regio’s in moeilijkheden als gevolg
van herstructurering of industriële veranderingen te ondersteunen. Het
was de bedoeling dat de twee fondsen hand in hand zouden werken,
waarbij het ESF zich toelegde op het helpen van mensen in heel Europa
om nieuwe vaardigheden te verwerven, en het EFRO zich concentreer-
de op het ontwikkelen van de infrastructuur van regio’s die achterop
waren geraakt. Beide fondsen werden gezamenlijk aangeduid als
„structurele fondsen”.

DE NODEN VAN SPECIFIEKE GROEPEN AANPAKKEN

In de jaren zeventig werd het ESF opengesteld voor een ruimere groep
werknemers. Aangezien de landbouw aan het veranderen was, hadden
boeren en landarbeiders die uit de landbouw stapten nood aan onder -
steuning; zij kwamen hiervoor in aanmerking in 1972. Hetzelfde gebeur-
de in de textielsector: de eerste patronen van wereldwijde handel deden
de sector verschuiven van arbeidsintensief naar kapitaalintensief. Textiel-
arbeiders moesten nieuwe vaardigheden aanleren, ongeacht of zij in de
sector wilden blijven of ander werk wilden gaan doen. Bijgevolg werd
het ESF in 1975 opengesteld voor de kledingindustrie.

Het ESF had vroeger reeds steun gegeven bij de verhuizing van migran-
ten, maar in de jaren zeventig werd dit uitgebreid om mensen te helpen
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met de praktische problemen waarmee zij werden geconfronteerd wan-
neer zij werk vonden in een ander EEG-land. De arbeiders werden
geholpen met de kosten van het leren van de lokale taal en kregen advies
hoe zij en hun gezinnen zich konden aanpassen aan hun nieuwe leef- en
arbeidsomstandigheden. Het ESF werd ook uitgebreid om voorberei-
dende studies en innovatieve pilootprogramma’s te ondersteunen om
nieuwe ideeën en methoden te testen.

De jeugdwerkloosheid steeg gestaag in de jaren zeventig. Tegen het
einde van het decennium ontving het ESF almaar meer aanvragen om
jonge mensen met een lage scholingsgraad te helpen. De aanvragen die
in aanmerking kwamen, waren goed voor een bedrag van vijfmaal het
beschikbare budget. Het ESF reageerde snel, en spitste zijn hulp voor
jonge mensen toe op rekrutering en werkgelegenheid. De rekruterings-
hulp was bedoeld om jonge mensen te helpen nuttige beroepservaring
op te doen of om het voor hen makkelijker te maken een vaste betrek-
king te vinden.

Tegen 1977 stelde de Commissie vast dat de jeugdwerkloosheid over een
periode van vier jaar meer dan verdubbeld was, met ongeveer twee mil-
joen werklozen jonger dan 25 jaar in de Europese Gemeenschap. Een
getuigschrift van beroepsbekwaamheid of een universitair diploma werd
steeds belangrijker in de zoektocht naar een baan. Jongeren zonder deze
diploma’s, of een diploma dat niet beantwoordde aan de noden van de
arbeidsmarkt, kregen het steeds moeilijker om werk te vinden. Werkloze
jongeren werden dus een prioritaire doelgroep voor het ESF.

Rond deze tijd werd door het ESF steeds meer rekening gehouden met
de plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt. Inspelend op het toenemen-
de belang van vrouwen op de werkvloer, gaf het ESF meer ondersteu-
ning aan vrouwen, ongeacht of zij werkloos waren geworden, voor het
eerst tot de arbeidsmarkt toetraden of opnieuw aan het werk gingen na
een onderbreking. Ook andere specifieke sociale groepen, zoals gehandi-
capten en oudere werknemers (vanaf vijftig jaar), kregen stilaan bijzon-
dere aandacht van het fonds.
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OP WEG NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
STRATEGIE VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Naarmate het ESF meer een aanpak op
maat ontwikkelde voor de verschillende

doelgroepen, werd duidelijk dat het
niet langer uitsluitend met openbare

instanties kon samenwerken; het
moest ook werkgevers en vak-
bonden en ja, individuele onder-
nemingen betrekken. Dit kwam
effectief neer op een vorm van
publiek-privaat partnerschap,
maar leidde ook tot een ande-
re belangrijke verandering in
de manier van werken van
het fonds.

Tot dan toe hadden lidsta-
ten projecten uitgevoerd en
werden ze achteraf vergoed.
Nu het fonds ruimer toegan-
kelijk was, moest er een sys-
teem van voorafgaande goed-

keuring worden ingevoerd.
Dit leidde tot significante

veranderingen: eerst en vooral
was dit het begin van een proces

waarbij de Commissie en de lidsta-
ten in de toekomst gemeenschappe-

lijke prioriteiten zouden vaststellen
voor de EEG en geconcentreerde hoe-

veelheden steun zouden toewijzen om deze
aan te pakken. Met andere woorden, er ont-

stond een gestructureerde benadering om het
gebruik van het geld te optimaliseren en de interven-

ties met steun van het ESF zo efficiënt mogelijk te maken.

17➟
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Maar dit was niet de enige verandering. Met het nieuwe systeem van
voorafgaande goedkeuring en een meer gestructureerde benadering
kwamen er ook meer controles om te garanderen dat de ESF-steun cor-
rect werd besteed. Dit verhoogde de complexiteit van de procedures
voor de lidstaten en organisaties die met ESF-steun werkten, alsook
voor de Commissie. Dit bracht ook een schijnbaar onvermijdelijke toe-
name in papierwerk met zich mee.
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DE JAREN TACHTIG
Een decennium van 
marktveranderingen en 
nieuwe behoeften
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De jaren tachtig waren een periode van grote veranderingen voor de Euro-
pese economieën. Het begin van het decennium werd gekenmerkt door
een nieuwe financiële neergang als gevolg van de energiecrisis van 1979,
hoewel minder steil dan die in het begin van de jaren zeventig. De Euro-
pese leiders beseften duidelijk dat nauwere economische en financiële
samenwerking Europa in een betere positie zou brengen om dergelijke cri-
sissen het hoofd te bieden.

De eerste stenen van wat later de muntunie zou worden, waren reeds
gelegd in 1979, toen de ecu werd geïntroduceerd, de voorloper van de
euro. Deze werd gebruikt als een virtuele munteenheid waartegen de koer-
sen van de nationale munteenheden waren vastgelegd, zodat de volatiliteit
van de koersbewegingen werd beperkt.

In 1981 trad Griekenland toe tot de Europese Gemeenschap, gevolgd
door Spanje en Portugal in 1986. Een jaar later, in 1987, raakte de ont-
wikkeling naar een eengemaakte Europese markt in een stroomversnel-
ling toen de Europese Akte van kracht werd.

➟ 21
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De twaalf leden van de Gemeenschap waren op weg naar meer eenge-
maakte financiële beleidsvoeringen en markten.

Ook de Europese industrieën veranderden — in de jaren tachtig begon de
overgangsperiode van het industriële naar het informatietijdperk. Traditio-
nele industrieën zoals staal, nijverheid en scheepsbouw waren in verval en
stilaan deden nieuwe technologieën nieuwe kansen ontstaan, vooral in de
dienstensector, wat resulteerde in een grote vraag naar geschoolde arbeiders.

De werkloosheid was nog steeds groot. Het totale werkloosheidscijfer
in de Europese Gemeenschap verdubbelde van zes miljoen in 1979 tot
twaalf miljoen in 1983; de jeugdwerkloosheid bedroeg in de meeste lid-
staten meer dan 25 %. Nog erger was dat langdurige werkloosheid (een
jaar of meer) steeds algemener werd.

IT-OPLEIDING — 
HET ESF SPEELT IN OP DE EISEN VAN DE MARKT

Voor het ESF betekende de industriële verandering een enorme uitdaging.
Begin de jaren tachtig werd de voor -
uitziende beslissing genomen om het
ESF te gebruiken voor opleiding in
de pas ontluikende technologieën.
Een belangrijke wijziging die werd
doorgevoerd in de periode 1983-
1988, schrapte de eis dat een omge-
schoolde persoon gedurende min -
stens zes maanden na zijn opleiding
aan het werk moest zijn in een aan
de opleiding verwante job. Dit was
in overeenstemming met de realiteit
van een arbeidsmarkt in beweging
en verruimde het fonds tot opleidin-
gen in alle domeinen van de econo-
mie. De bedoeling was de begunstig-
den een aantal vaardigheden aan te
reiken die het voor hen makkelijker
zou maken werk te vinden in ver-
schillende sectoren.
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De industrie vond destijds heel moeilijk jonge mensen met sterke capa-
citeiten in domeinen zoals elektronica, techniek en informatietechnolo-
gie. Twee prioriteiten van het ESF waren beroepsopleiding (waarvan de
helft praktische werkervaring) en cursussen die mensen opleidden in het
gebruik van nieuwe technologieën. De nieuwe technologieën zouden al
gauw deel gaan uitmaken van het dagelijks leven op de werkvloer en het
ESF speelde zeer vroeg in op deze behoefte.

ARMERE REGIO’S HELPEN DE RIJKERE BIJ TE BENEN

In de drie nieuwe lidstaten van de jaren tachtig (Griekenland, Portugal en
Spanje) was landbouw nog steeds de overheersende sector, en het inkomen
per hoofd was aanzienlijk lager dan het EG-gemiddelde. In 1983 werd be -
slist dat geld van het ESF naar erg behoeftige regio’s moest worden gekana-
liseerd. Dit leidde tot steeds meer aanvragen voor steun, en in 1988 werd het
ESF hervormd zodat het de regio’s die het verst achterop hinkten beter kon
helpen (waardoor dus de ongelijkheden tussen rijk en arm werden ver-
kleind) en tegemoet kon komen aan het stijgend aantal aanvragen.

Meer dan de helft van de ESF-steun ging naar plannen die de werkgelegen-
heid stimuleerden in armere regio’s en landen zoals
Griekenland, de Franse overzeese gebieden, Ierland,
de Mezzogiorno in het zuiden van Italië en Noord-

Ierland. Toen Spanje en Portugal in
1986 toetraden tot de Euro -

pese Gemeenschap,
we rden

regio’s
z o a l s
Andalu-

sië en de
Canarische

Ei landen en heel
Portugal aan dit
lijstje toegevoegd.
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JEUGDWERKLOOSHEID EN VROUWEN OP DE
ARBEIDSMARKT — BOVENAAN OP DE ESF-AGENDA

Tegen het einde van de jaren zeventig was de jeugdwerkloosheid een
reden voor grote bezorgdheid geworden. Terwijl Europa in de jaren tach-
tig verdere stappen zette naar een sterkere integratie, bleef de jeugdwerk -
loosheid een nijpend probleem. De nood aan meer hooggeschoolde 
werkkrachten zette de vraag naar verdere opleiding meer kracht bij, en het
ESF ging hierop in. De hulp werd gericht op jongeren met weinig vooruit-
zichten op werk vanwege een gebrek aan beroepsopleiding of een onge-
schikte opleiding, alsook op langdurig werklozen. Ze werd ook uitgebreid
naar vroege schoolverlaters, omdat grote aantallen jongeren vroegtijdig de
school de rug toekeerden of verlieten zonder enige kwalificaties.

De situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt was nog steeds een belang-
rijk thema. De versterking van het bestaande juridische kader voor
gelijkheid (dat was vastgelegd
in het Verdrag van Rome) in de
jaren zeventig wierp zijn vruch-
ten af. Het ESF speelde niet
alleen een cruciale rol door
vrouwen te helpen toe te treden
tot de arbeidsmarkt, maar ook
door genderstereotypen te
doorbreken die het voor hen
moeilijker maakten om aan
werk te raken. De hervorming
van het ESF in 1988 onder-
streepte het belang van het
integreren van „vrouwen in
beroepen waar zij sterk zijn
ondervertegenwoordigd”. Het
ESF steunde dit door gespecia-
liseerde opleidingsprogramma’s
voor dergelijke jobs te financie-
ren. Het steunde ook acties om
vrouwen te helpen in geval-
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len met grote overtalligheden of om hun kansen om een hoogwaardiger
job te krijgen, veilig te stellen en te verbeteren.

DE EENGEMAAKTE MARKT IS EEN FEIT — 
EN HET ESF WERD GRONDIG HERVORMD

Op weg naar de voltooiing van de eenheidsmarkt in de jaren negentig,
speelde het ESF een belangrijke rol door ervoor te zorgen dat alle burgers
en regio’s van de Gemeenschap voordeel konden halen uit het succes van
de ontwikkeling van de interne markt. De oprichting van de eenheidsmarkt
zorgde voor het vrij verkeer van goederen, diensten, mensen en geld.

Het fonds was aanzienlijk in omvang gegroeid; maar ook het administratie-
ve werk dat ermee gepaard ging. Het fonds ontving duizenden individuele
aanvragen in alle talen van de Gemeenschap, en het bleek zeer moeilijk hier -

uit de beste projecten te selecteren. Voor
elk ESF-project moesten de lidstaten een
aanvraag indienen bij de Commissie; de
Commissie diende dan elke aanvraag
afzonderlijk te beoordelen en aanvaarde
aanvragen goed te keuren. Hierdoor werd
het ESF steeds logger, zowel voor de lid-
staten als voor de Commissie.

Door de toenemende grootte en het groei-
ende belang van het ESF was een her-
vorming noodzakelijk, met een meer
samenwerkende relatie tussen de lidsta-
ten en de Commissie. Deze verandering
diende rekening te houden met het feit
dat de fondsen van de Europese
Gemeenschap bijdroegen aan beleidsvoe -
ringen die in ruime mate werden bepaald
in de nationale context van de lidstaten.
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Deze belangrijke hervorming van het ESF werd gestart in 1988. De alge-
mene opzet was het fonds meer op een langetermijnbasis te programme-
ren zodat het efficiënter kon worden toegepast. De hervorming was een
verschuiving van (individuele) projecten die werden nagestreefd in een
nationale context naar een geprogrammeerde inspanning over meerdere
jaren, op basis van gezamenlijke afspraken tussen de lidstaten en de Com-
missie. Initiatieven in de richting van deze langetermijnplanning voor het
ESF en werkgelegenheidsbeleidslijnen van de lidstaten in hun geheel kre-
gen in 1988 een forse duw in de rug door de beslissing dat de Gemeen-
schap zou moeten overstappen van een jaarlijkse begroting naar een
begrotingsprognose op middellange termijn (1988/1989-1993). Dit bete-
kende dat de Commissie en de lidstaten er zeker van konden zijn dat de
fondsen beschikbaar zouden zijn over de hele periode, en dat meerjaren-
programma’s veilig konden worden gestart.

De lidstaten en de Commissie zouden de uitgaven van het ESF samen
coördineren en vooruitplannen. De lidstaten stemden ermee in werkgele-
genheidsgegevens en –strategieën uit te wisselen, zodat het ESF beter zou
kunnen worden geïntegreerd in het arbeidsmarktbeleid van de lidstaten.
Als gevolg van de hervorming zou het ESF beter aansluiten op de behoef -
ten van de regio’s en de lidstaten.

Met de hervorming zou het ESF zijn inspanningen concentreren op wie
ze het meest nodig heeft, zij het regio’s of groepen van de bevolking. De
hervorming versterkte ook het principe dat Gemeenschapssteun een aan-
vulling was op nationale acties. Last but not least kreeg het ESF meer
financieel gewicht.

Het is hier belangrijk te wijzen op de enorme schaal van de ondersteuning
van het ESF aan de werkgelegenheidsstructuren van de lidstaten. In totaal
werden naar schatting meer dan twee miljoen mensen per jaar aan een
beroepsopleiding of werk geholpen met de steun van het fonds.

Op het ogenblik dat Europa het laatste decennium van het millennium
aansneed, veranderde de samenleving ― en haar ambities ― aanzienlijk. De
industriële productie was in verval en de dienstensector bloeide. De Euro-
pese Gemeenschap was het pad ingeslagen naar een efficiënte interne
markt, en de eerste tekenen van wat bekend zou worden als de globalise-
ring werden stilaan zichtbaar. Het ESF speelde een belangrijke rol door te
helpen de negatieve gevolgen hiervan voor het individu te verzachten, en
hem te helpen zich aan te passen aan de veranderende wereld.
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DE JAREN NEGENTIG
Europa ziet de globalisering
onder ogen
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De jaren negentig werden gekenmerkt door
de snelle opgang van de globalisering na het
einde van de koude oorlog. De val van de
Berlijnse muur in 1989, de hereniging van
Duitsland en de instorting van het commu-
nisme waren eveneens belangrijke veran-
deringen voor Europa. Andere grote
ontwikkelingen op Europees niveau waren
de voltooiing van de eenheidsmarkt in 1992,
de Verdragen van Maastricht en Amster-
dam, en de uitbreiding van de Gemeenschap
tot 15 lidstaten met de toetreding van Oos -
tenrijk, Finland en Zweden. Voorts startte de
EU toetredingsonderhandelingen met de
landen van Centraal- en Oost-Europa en
met Malta en Cyprus.

Economische recessie was het kernwoord
van de jaren negentig, vooral in het begin van
het decennium; de aandelenmarkt was
ingestort in 1987, de olieprijzen gingen de
hoogte in door de Golfoorlog (1990-1991), en
de Duitse hereniging bleek onverwacht duur.
Het werkloosheidscijfer bedroeg ongeveer
10 %. In 1994 zaten 18,7 miljoen mensen zon-
der werk, velen van hen jonge mensen.

Het concept van „jobloze groei” ― economi -
sche groei maar met hoge werkloosheids -
cijfers ― deed zijn intrede en werd een almaar
grotere bekommernis voor de lidstaten.

De technologische ontwikkelingen van de
jaren tachtig zetten zich door en personal
computers vonden hun weg naar de
werkvloer en de huiskamer. Het toene-
mende gebruik van het internet en de
daaropvolgende dotcom-boom vanaf 1995
betekenden niet alleen een revolutie voor de
hedendaagse cultuur, maar internet was ook
een cruciaal medium voor de globalisering.
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VAN GLOBALE AANPAK TOT GEZAMENLIJKE STRATEGIE

Als reactie op de stijgende werkloosheidscijfers, spraken de EU-regeringen
in 1994 een werkgelegenheidsstrategie af die erop gericht was de concur-
rentiekracht van de Europese economie te vergroten. Dit initiatief
ontwikkelde in de richting van een gezamenlijke aanpak van werkgelegen-
heid, en in 1997 kwamen de lidstaten met de goedkeuring van het Verdrag
van Amsterdam een kader overeen voor werkgelegenheidsrichtlijnen en
een gemeenschappelijke strategie. De eerste reeks richtlijnen legde maat -
regelen vast om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in staat
waren werk te krijgen, om de tewerkstellingscijfers van vrouwen te ver-
hogen, om het aantal kinderopvangverblijven te verhogen en het onderne-
merschap aan te moedigen. Aanpassingsvermogen was eveneens een
belangrijk element, waarbij het streefdoel was dat mensen met een job zich
zouden kunnen aanpassen aan nieuwe werkterreinen, mocht de nood zich
voordoen. Voor het ESF betekende dit dat de klemtoon verschoof van
werkloosheid naar werkgelegenheid.
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INTRODUCTIE VAN ARBEIDSBEGELEIDING EN -ADVIES

Meer algemene en toegankelijke opleiding, betere opleiding voor erkende
en relevante beroepskwalificaties, jobcreatie en verbeterde arbeidsbegelei-
ding en -advies vormden nu de kern van het fonds.

Hoewel de klemtoon werd verlegd naar werkende mensen, om hen aan
het werk te houden en hun toe te laten te evolueren, vergat het ESF ook
niet de meest kwetsbaren in de samenleving. Het fonds bleef gericht oplei-
ding verzorgen voor jongeren, werklozen en zij die uitgesloten waren van
de arbeidsmarkt. De sociale partners, niet-gouvernementele organisaties
en andere zoals liefdadige organisaties en de vrijwilligerssector speelden
hierbij een zeer belangrijke rol om de doelstellingen van het ESF te
bereiken. Aangezien zij in nauw contact staan met kwetsbare groepen, zijn
zij het best geplaatst om hen te bereiken en te ondersteunen.

INTRODUCTIE VAN INNOVATIE
EN KENNISUITWISSELING
Maar het werkloosheidsprobleem liet zich niet
makkelijk oplossen; er was steeds meer nood aan
innovatieve oplossingen. Het ESF zette 5 % van
zijn budget opzij om innovatieve programma’s te
financieren (o.a. pilootacties en -studies, en de
overdracht en verspreiding van goede praktijken);
om de doeltreffendheid van door het ESF gefi-
nancierde projecten te onderzoeken; en om
ervaringen uit te wisselen tussen de lidstaten
teneinde innovatie te verspreiden over heel
Europa. Deze ESF-initiatieven leidden tot de
oprichting van drie cruciale communautaire pro-
gramma’s: Euroform, dat experimenteerde met
nieuwe manieren van beroepsopleiding en te -
werkstelling; Horizon, dat zich bezighield met
opleiding voor mensen met een handicap; en
NOW (New Opportunities for Women ― Nieuwe
kansen voor vrouwen), dat onderzocht op welke
manier vrouwen makkelijker op de arbeidsmarkt
konden worden gebracht of konden terugkeren.
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Voortbouwend op het succes van deze communautaire initiatieven werden
al gauw een aantal nieuwe programma’s opgezet om specifieke thema’s
van de arbeidsmarkt aan te pakken en een pan-Europese, transnationale
uitwisseling van ideeën en methoden te stimuleren. Enkele van de nieuwe
programma’s waren Youthstart, om jongeren zonder kwalificaties aan een
eerste baan te helpen; Integra, dat groepen zoals alleenstaande ouders,
daklozen, vluchtelingen, gevangenen en ex-gevangenen helpt om een
vaste baan te vinden en dat de strijd aangaat tegen rassen- en andere dis-
criminaties bij opleiding en tewerkstelling; en Adapt, dat mensen helpt
zich aan te passen aan veranderingen in bedrijf en industrie, bijvoorbeeld
door opleiding in informatietechnologie.

GEZAMENLIJKE INSPANNINGEN VAN HET ESF EN ANDERE
STRUCTUURFONDSEN OM SPECIFIEKE DOMEINEN AAN TE PAKKEN

Dit waren heftige tijden voor het ESF. Naarmate de eenheidsmarkt voltooid
raakte in het begin van de jaren negentig en het werk om tot een gemeen-
schappelijke Europese munt te
komen, vorderde, werd het
nog belangrijker om de
verschillen tussen
rijkere
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en armere regio’s uit te vlakken. In
1992 beslisten de EU-leiders daarom
de structuurfondsen voor de periode
1994-1998 bijna te verdubbelen in
vergelijking met 1988-1993. Bijna 70 %
van deze hulp werd toegekend aan de
meest behoeftige regio’s.

Voorts beslisten de lidstaten in 1994
om de steun aan specifieke groepen via
nieuwe fondsen te verhogen. Naast de
structuurfondsen werd het Cohesie-
fonds opgericht om armere EU-landen
te helpen milieu- en transportinfra-
structuurprojecten te ontwikkelen. Het
Financieringsinstrument voor de
Oriëntatie van de Visserij (FIOV)
streefde naar herstructurering in de vis-
serijsector ― eveneens een hulpbehoe -
vend terrein. Voorts bleef het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL), dat reeds bestond sinds 1962, investeren in de
ontwikkeling van Europese plattelandsgebieden. Toen Finland en Zweden
in 1995 toetraden tot de EU, kregen de structuurfondsen een nieuwe rol
toegemeten, waarbij ze zich richtten op schaarsbevolkte regio’s (met niet
meer dan acht personen per vierkante kilometer).

NAAR EEN INTERGENERATIONELE BENADERING

Hoewel het in de jaren tachtig reeds duidelijk was dat de geboortecijfers
daalden, drong het nog niet door dat een verouderende bevolking een
serieuze uitdaging zou vormen voor de arbeidsmarkt. Lage voortplan -
tingscijfers betekenden namelijk dat minder werkende mensen meer
gepensioneerden zouden moeten onderhouden (die dan ook nog eens
langer leefden) en dit zette de pensioenstelsels van de lidstaten onder druk.
Europa werd geconfronteerd met leeftijdsgebonden werkgelegenheids -
problemen met oudere werknemers (55-64 jaar) en een groeiende ver -
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ouderende bevolking. Daarom was het noodzakelijk meer mensen, zoals
vrouwen en immigranten, op de arbeidsmarkt te brengen. Voor de
toekomst betekende dit ook dat de ervaring en competenties van oudere
werknemers een steeds belangrijker goed zouden worden voor hun
werkgevers.

Het ESF reageerde hierop door fondsen toe te wijzen om oudere mensen
op de werkvloer op te leiden om hen in staat te stellen langer aan het werk
te blijven of terug te keren op de arbeidsmarkt. Het ESF ondersteunde ook
initiatieven voor zorgverlening aan ouderen, om hun familieleden de kans

te geven aan het werk te blijven of opnieuw te
gaan werken.

DE WORTELS VAN
GENDERONGELIJKHEID AANPAKKEN

Hoewel vrouwen meer en meer actief werden
op de arbeidsmarkt, werd veelal nog altijd van
hen verwacht dat ze tegelijkertijd hun „tradi-
tionele” rol binnen het gezin zouden blijven
vervullen. Dit bracht het tekort aan onder -
steunende structuren om hen te helpen werk te
vinden, te houden en door te groeien aan het
licht. Door het tekort aan kinderopvangverblij -
ven bijvoorbeeld, hadden vrouwen het moeilijk
om een professionele loopbaan uit te bouwen.
Het ESF leverde zijn bijdrage met subsidies
voor het gebruik van kinderopvangverblijven.
Wanneer bijvoorbeeld een moeder drie dagen
per week een vormingscursus moest volgen,
nam het ESF de kosten voor de crèche voor
zijn rekening.

De hervorming van het ESF in 1993 zorgde
ervoor dat de hulp niet enkel terechtkwam bij
vrouwen die opnieuw gingen werken na een
bevalling, maar ook bij laag- en ongeschoolde
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vrouwen die het risico liepen werkloos te blijven of sociaal te worden uit-
gesloten. Het hielp vrouwen ook om ondernemers te worden.

De introductie van een specifiek communautair initiatief, New Opportuni-
ties for Women (NOW ― Nieuwe kansen voor vrouwen), tussen 1991 en
1999, was een duidelijke indicatie van het belang van de vrouwelijke aan-
wezigheid op de arbeidsmarkt. NOW was bedoeld om nieuwe ideeën voor
de opleiding en tewerkstelling van vrouwen te toetsen en in te voeren, waar-
bij thema’s werden behandeld zoals vrouwen als ondernemers, combineren
van werk en gezinsleven en een evenwichtige representatie van mannen en
vrouwen in de besluitvorming. De projecten binnen dit initiatief bleken zeer
succesvol te zijn, en stelden veel vrouwen in staat werk te vinden, een
verdere opleiding of scholing te volgen of hun eigen bedrijf op te starten.

Door de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt te verbeteren, heeft het
ESF mettertijd ook een aanzienlijke bijdrage geleverd om de loonkloof
tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Dankzij de Europese wetgeving
is gelijk loon voor gelijk werk van kracht sinds 1975. De loonkloof tussen
vrouwen en mannen slaat echter op loonongelijkheid als gevolg van
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, zoals schei-
ding in sectoren, beroepen en arbeidspatronen, toegang tot onderwijs en
opleiding, vooringenomen beoordelings- en loonsystemen, en stereotypen.
Ondanks de toenemende vrouwelijke participatie op de arbeidsmarkt en in
het postsecundair onderwijs, blijven er verschillen bestaan in de positie van
de man en de vrouw op de arbeidsmarkt. Niettemin heeft het ESF bijge-
dragen tot de verkleining van de loonkloof tussen vrouwen en mannen,
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van 40 % (in de jaren zestig) tot minder dan 20 % vandaag. Hoewel dit een
goede evolutie is, moeten er duidelijk nog meer inspanningen worden
geleverd in de toekomst.

HET ESF HEEFT EEN BEDUIDENDE INVLOED OP
WERKGELEGENHEIDSCIJFERS

Het ESF speelde een belangrijke rol in de strijd tegen de werkloosheid en
om de negatieve effecten van de economische recessie tegen te gaan.
Hoewel de werkloosheid aan het begin van het decennium hoog bleef,
was deze tegen 1999 teruggelopen tot 15,9 miljoen werklozen, een daling
met bijna drie miljoen. Bovendien steeg de werkgelegenheid in de EU
tussen 1994 en 1999 met negen miljoen eenheden, van 149 miljoen tot 
158 miljoen.

In totaal steunde het ESF miljoenen mensen in heel Europa met zeer
uiteenlopende maatregelen. De grootste groep begunstigden waren de
„langdurig werklozen” (23 %), gevolgd door de jongeren (16 %). Voor indi-
viduele personen waren de nuttigste programma’s meestal die welke een
combinatie van diensten boden, bijvoorbeeld begleiding, opleiding en
werk zoeken.
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DE JAREN 2000 
Op weg naar een 
kenniseconomie
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Een van de cruciale vraagstukken waar Europa voor stond aan het begin
van het millennium, was hoe het competitief kon blijven in een almaar
meer geglobaliseerde wereld. Europa kon op het vlak van de lonen niet
concurreren met de rest van de wereld, dus moest het zich toeleggen op
een ander concurrentievoordeel. Bij het begin van het millennium werd een
strategie gelanceerd om van Europa de meest competitieve en dynamische
kenniseconomie ter wereld te maken. Dit vroeg om veelzijdige, flexibele en
zeer efficiënte arbeidskrachten. Werknemers zouden op de hoogte moeten
blijven van technologische ontwikkelingen, allerhande nieuwe vaardighe-
den moeten leren en zich moeten kunnen aanpassen aan de toekomstige
eisen van de werkplek. Het begrip van een „baan voor het leven” raakte

bijgevolg steeds meer achterhaald,
terwijl de nood aan meer mensen
met een ondernemingsgezinde
instelling almaar groeide.

Hoewel de werkloosheid was
gedaald in vergelijking met de vroege
jaren negentig, waren de totale
werkgelegenheidscijfers voor Europa
nog altijd laag. Langdurige werk-
loosheid was ook een algemeen ver-
spreid verschijnsel en een bron van
grote bezorgdheid voor de lidstaten.
Dit betekende dat grote inspannin-
gen noodzakelijk waren om het aan-
tal werkende mensen te verhogen.

De invoering van de euro werd
voltooid in 2002 en de Europese
Unie werd fors uitgebreid met de
toetreding van tien nieuwe leden in

2004, wat weer nieuwe uitdagingen met zich meebracht voor wat een EU
van 25 lidstaten zou worden. Bulgarije en Roemenië traden toe in 2007, wat
het totaal op 27 landen brengt.
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DE WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE PLANNEN VOOR HET
KOMENDE DECENNIUM

In 2000 lanceerden de EU-leiders de strategie van Lissabon om van de EU
de meest geavanceerde kenniseconomie te maken tegen het jaar 2010.
Enkele van de doelstellingen waren dat de totale werkgelegenheidsgraad
voor de EU moest worden opgekrikt tot 70 % en dat de vrouwelijke par-
ticipatiegraad tot meer dan 60 % moest stijgen. Vervolgens werd een extra
doelstelling toegevoegd: de werkgelegenheidsgraad voor oudere werkne-
mers verhogen tot 50 % tegen 2010.

De doelstellingen van de strategie van Lissabon zorgden ervoor dat de
inspanningen om mensen te stimuleren aan het werk te gaan en te blijven,
werden opgevoerd. Deze opzet werd het hoofddoel voor alle arbeids -

gebonden beleidslijnen voor
de komende jaren.

NIEUWE PRIORITEITEN
VOOR HET ESF
Het ESF had zich nu
voorgenomen de Europese
werkgelegenheidsstrategie te
ondersteunen als onderdeel
van de strategie van Lissabon
en richtte zich op vier pijlers. 

Aangezien de veranderende
arbeidsmarkt een grotere
flexibiliteit eiste van arbei-
ders en bedienden, was een
van de prioriteiten van het
ESF de vaardigheden en
flexibiliteit van de bestaande
beroepsbevolking te ver-
beteren, samen met de invoe -
ring van nieuwe vormen 
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van arbeidsorganisatie.
Ondanks de toegeno -
men participatie in lager,
secundair en tertiair
onderwijs, waren de ken-
nis en vaardigheden die
initieel werden opge -
daan, niet langer vol-
doende voor een le -
venslange arbeidsloop-
baan. Daarom hielp het
ESF mee aan de ontwik-
keling van de onderwijs -
systemen, om deze beter
af te stemmen op de be -
hoeften van de arbeids -
markt. Het vestigde de
aandacht op levenslang leren en permanente vorming, ook binnen
ondernemingen.

Om de trend in de jeugd- en langdurige werkloosheid te keren, werden de
inspanningen opgevoerd om actieve maatregelen voor de arbeidsmarkt te
ontwikkelen met preventieve en jobgerichte strategieën, zoals verhoging
van de aantallen werklozen die een opleiding of gelijkaardige maatregel
werd aangeboden.

Ondernemerschap werd eveneens een prioriteit, zodat het volledige te -
werkstellingspotentieel van de dienstensector en industriegebonden dien-
sten, met name van de informatiemaatschappij en de milieusector, zou
kunnen worden benut. De ontwikkeling van nieuwe ondernemingen en de
groei van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) waren essentieel
voor het scheppen van arbeidsplaatsen en voor de uitbreiding van de
opleidingsmogelijkheden voor jongeren.

Voorts bleef het ESF strijden voor gelijke kansen wat de toegang tot de
arbeidsmarkt betreft, en tegen sociale uitsluiting. Naast de positieve acties
ten voordele van de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt, introduceerde
het een gelijkekansenbenadering (dit betekent dat wordt gekeken naar de
implicaties van acties en beleidslijnen voor vrouwen en mannen).
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UITBREIDING VAN
DE EU-GRENZEN

Op 1 mei 2004 voerde de
EU de grootste uitbrei -
ding door in haar ge -
schiedenis. Tien nieuwe
lidstaten traden toe tot de
Unie, wat nieuwe uit -
dagingen met zich mee-
bracht voor het ESF. De
meeste nieuwe lidstaten
stonden voor een serieuze
uitdaging in de zin van de
omvorming van hun
samenleving en de her-
structurering van hun economie naar een markteconomie, wat leidde tot
een scherpe daling van de totale productie, grote aantallen mensen in de
werkloosheid stortte en leidde tot een concentratie van de problemen in
bepaalde regio’s en bepaalde plattelandsgebieden.

De uitdaging voor de nieuwe lidstaten bestond erin een werkgelegenheids -
beleid uit te werken en de instellingen en het beleid geleidelijk af te 
stemmen op de Europese werkgelegenheidsstrategie. Dit werk startte
reeds vóór hun toetreding, om hen klaar te maken voor de implementatie
van het ESF zodra zij lid zouden zijn. Het ESF bood belangrijke onder -
steuning aan de nieuwe lidstaten toen zij toetraden tot de Unie, om
ongelijkheden recht te trekken en hun prioriteiten inzake werkgelegenheids-
beleid vast te stellen.

IMMIGRATIE ALS MIDDEL OM DE ARBEIDSMARKT TE
VERSTERKEN

In het nieuwe millennium werd de Europese Unie (EU) een steeds
aantrekkelijkere bestemming voor de internationale migratiestroom. De
leiders van de EU beseften dat een nieuwe aanpak nodig was om de
migratie in goede banen te leiden en werkten daarom een gemeenschap-
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pelijk EU-immigratiebeleid uit in 1999 en 2004, waarmee de doelstellingen
werden bepaald voor de versterking van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid in de EU. Het hoofddoel was de migratiestromen beter te
beheren door een gecoördineerde aanpak die rekening houdt met de
economische en demografische situatie van de EU.

Het ESF ondersteunt de integratie van migranten, ook asielzoekers, via spe -
cifieke maatregelen om hun arbeidsparticipatie te verhogen, hun taal-
vaardigheden te ontwikkelen en discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te
gaan en tegelijk hun maatschappelijke integratie te versterken.

DE ERVARING VAN OUDERE WERKNEMERS VEILIGSTELLEN

Hoewel de beroepsbevolking van de EU gestaag ouder wordt, werden de
arbeidskansen van mensen van vijftig jaar en ouder almaar schaarser,
aangezien ondernemingen in herstructurering oudere werknemers vaak als
eersten „lieten gaan”, en werkgevers meestal geen oudere werknemers in
dienst namen. Dit resulteerde in een vroegtijdig en permanent verlies van
menselijk kapitaal, en leidde tot grotere uitgaven in de sociale zekerheid,
het werkloosheidsstelsel en de gezondheidszorg.

Deze uitdaging gaf aanleiding tot het
concept van „actieve veroudering”.
Actieve veroudering staat voor een toe-
name van de participatie van oudere
werknemers in de beroepsbevolking. Dit
werd als cruciaal beschouwd om
Europa’s sociale model voor de toekomst
te moderniseren. Het aanboren van het
potentieel aan oudere werknemers zou
ook helpen de negatieve tendensen in
het arbeidsaanbod te keren. Het ESF
hielp het actieve arbeidsleven te verlen-
gen en de inzetbaarheid van veertigers en
vijftigers te verhogen via een aantal
vormingsprogramma’s. Sommige pro-
gramma’s pasten „herbronningsperiodes”
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in in de loopbanen van de
werknemers om hun

kennis van nieuwe
technologieën en

software te ver-
beteren. Een ander

programma droeg bij
om de kennis van ou -

dere werknemers over te
dragen naar jongeren via

mentorprogramma’s. Over
het algemeen ging meer aan-

dacht naar het verbeteren van
de werkprestaties door betere
toegang tot opleiding en verbe-
terde arbeidsomstandigheden.

JONGE MENSEN OP DE ARBEIDSMARKT BRENGEN

Een van de kerntaken van het ESF in het nieuwe millennium bleef het
ondersteunen van jongeren om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.
Met een jeugdwerkloosheid voor de hele EU die bijna het dubbele is van
het totale EU-werkloosheidspercentage, was dit een grote uitdaging. In
tegenstelling tot de vroegere situatie, waar jonge werklozen voornamelijk
laag opgeleid waren, diende Europa nu een oplossing te vinden voor het
probleem van werkloze jongeren met een diploma.

Het ESF ondersteunde systemen voor loopbaanontwikkeling en individu-
ele begeleiding, zoals loopbaaneducatie in de leerplannen van scholen,
loopbaanadvies door communautaire instanties en adviseurs (bijvoorbeeld
om jongeren aan een eerste baan te helpen, nieuwe vaardigheden te laten
oppikken, te leren omgaan met loopbaanovergangen of werkloosheid),
werkgelegenheidsadvies door overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening,
lokale arbeidsbureaus en uitzendkantoren en bemiddeling, en opleiding,
advies en leercontracten voor werknemers via organisaties voor levenslang
leren. Als antwoord op de problemen van werkloze jongeren met een
diploma werden gecombineerde leercontracten met onderwijs en prakti -
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sche opleiding ingevoerd. Het ESF heeft geholpen bij het opzetten van
diensten die zijn afgestemd op deze specifieke groep en die individuele
begeleiding en mentoring aanbieden.

BESTRIJDEN VAN ALLE VORMEN VAN DISCRIMINATIE
EN CREËREN VAN GELIJKE KANSEN

Vijftig jaar geleden was het overwinnen van de nationalistische en etnische
conflicten die Europa hadden verdeeld, een van de drijvende krachten
achter het proces van de Europese integratie. Voor het nieuwe millennium
zijn de voornaamste doelstellingen te voorkomen dat mensen op welke
wijze ook worden gediscrimineerd van-
wege hun ras of etnische afkomst, gods -
dienst of geloof, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid.

Het tegengaan van discriminatie op de
werkvloer en in de zoektocht naar werk
werd gezien als een cruciaal element van
de strategie van de Europese Unie in het
nieuwe millennium om meer en betere
banen te scheppen. Om de werkgelegen-
heid te verhogen, werd het dus niet alleen
belangrijk om maatregelen in te voeren die
op specifieke groepen gericht waren, maar
ook om de hindernissen weg te nemen die
de toegang tot de arbeidsmarkt of deel-
name aan het onderwijs in de weg stonden.

Het werkterrein van het ESF werd dus
behoorlijk uitgebreid en omvatte voortaan
ook de strijd tegen „alle vormen van dis-
criminatie en ongelijkheid in verband met
de arbeidsmarkt”. Er werden nieuwe
instrumenten ontwikkeld om werkgevers
te helpen te voldoen aan de twee gelijkheids-
richtlijnen, en de „Business Case” werd
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opgesteld als een manier om werkgevers te overtuigen mensen aan te wer-
ven en de diversiteit onder hun werknemers te vergroten. Actieve onder -
steuning van de sociale partners was van levensbelang voor dit succes. Er
werden tevens nieuwe soorten werkgelegenheidsdiensten en -taken onder-
steund, samen met opleiding op maat en communicatie als vaste ele-
menten van het integratieproces.

LABORATORIUM VOOR INNOVATIE

Voortbouwend op de successen van vroegere communautaire initiatieven
werd in 2000 Equal gelanceerd als een laboratorium waar nieuwe methoden
konden worden ontwikkeld om discriminatie en ongelijkheid op de arbeids-
markt aan te pakken en om een arbeidsomgeving te stimuleren die niemand
uitsluit, door bestrijding van discriminatie en uitsluiting op basis van geslacht,
ras of etnische afkomst, godsdienst of geloof, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid.

De principes en architectuur van Equal, namelijk partnerschap met zelf-
beschikking, transnationaliteit, mainstreaming, innovatie en thematische
benadering, zijn uitermate doeltreffend gebleken om uitsluiting en discrimi-
natie grondig aan te pakken. De succesvolle ontwikkeling van een geïnte-
greerde aanpak van de multidimensionale problemen van discriminatie is nu
een onderdeel geworden van de EU-strategie voor meer en betere jobs en
om ervoor te zorgen dat niemand de toegang hiertoe ontzegd wordt.
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Viering van 50 jaar 
investeren in mensen
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De afgelopen vijftig jaar hebben we buitengewone veranderingen en
vooruitgang zien plaatsgrijpen in de EU. Bij de viering van haar vijftigste
verjaardag, telt de EU inmiddels 27 lidstaten en bijna 500 miljoen inwo -
ners, waaronder twee nieuwe leden –– Bulgarije en Roemenië –– die begin
dit jaar toetraden tot de Unie.

In 2007 bleken inspanningen om de arbeidsmarkt te hervormen vruchten
af te werpen, hoewel nog meer inspanningen nodig zijn om de Europese
werkgelegenheidsdoelen te bereiken. Ook de productiviteitsgroei en de
kwaliteit van de banen zijn nog onvoldoende om op te tornen tegen de
wereldwijde concurrentie. De reactie van de Europese arbeidsmarkten op
de uitdagingen van de globalisering en vergrijzing blijft een cruciaal thema.
Tegelijk is er een groeiende vraag naar nieuwe competenties, bijvoorbeeld
in de nieuwe computertechnologieën, nieuwe diensten en biotechnologie.
De snel veranderende noden van de arbeidsmarkt vereisen soepelere
oplossingen; de vergrijzing van de Europese samenleving vraagt om meer
innovatie en flexibiliteit. Europa zelf verandert ook.

Dit viel bovendien samen met de start van een nieuwe cyclus van zeven
jaar voor het ESF. Met een EU die steeds sterker de klemtoon legt op
groei en arbeidsplaatsen, is de rol van het ESF nog crucialer geworden.

KIJKEN NAAR DE TOEKOMST — 2007 EN VERDER

Om in de komende jaren de uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het
ESF belangrijke hervormingen doorgevoerd. Meer dan ooit tevoren volgt
het ESF een strategisch beleid dat is afgestemd op groei en arbeidsplaat-
sen. Over de periode 2007 tot 2013 zal het ESF meer dan tien miljard euro
per jaar investeren, naast de eigen financiële bijdragen van de lidstaten. De
ESF-steun wordt geconcentreerd op gebieden waar deze de beste resulta -
ten kan bereiken inzake de doelstellingen die zijn overeengekomen tussen
de lidstaten en de Commissie. De regels van het ESF zijn vereenvoudigd,
zodat het veel duidelijker is wat de verantwoordelijkheden zijn van de lid-
staten en de regio’s en wat die van de Commissie zijn.
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FLEXIBELE OPLOSSINGEN
VOOR EEN FLEXIBELE
ARBEIDSMARKT

De EU is zich ervan bewust dat
globalisering en technologische
vooruitgang de behoeften van
werknemers en ondernemingen
snel doen veranderen. Bedrijven
staan onder steeds meer druk
om hun producten en diensten
sneller aan te passen en te
ontwikkelen. Als zij in de markt
willen blijven, moeten zij hun
productiemethoden en hun
personeelsbestand voortdurend
aanpassen. Dit vraagt een
grotere inspanning van de

bedrijfswereld om zijn werknemers te helpen nieuwe vaardigheden te ver -
werven. Het stelt ook hogere eisen aan de werknemers met betrekking tot
hun vermogen en bereidheid tot verandering. Tegelijk zijn de werknemers
zich ervan bewust dat bedrijfsherstructureringen niet langer eenmalige
gebeurtenissen zijn, maar stilaan een dagelijks gegeven worden. Om hun
leven en loopbaan te plannen, hebben werknemers nieuwe zekerheden
nodig die hen helpen aan het werk te blijven en al deze veranderingen te
overleven. De nieuwe zekerheden moeten verder gaan dan de specifieke job
en een veilige overgang naar een nieuwe tewerkstelling garanderen.

Flexizekerheid is een poging om deze twee fundamentele behoeften te
verenigen. Flexizekerheid werkt een combinatie in de hand van flexibele
arbeidsmarkten en een hoge mate van tewerkstelling en inkomenszekerheid,
en wordt dus gezien als het antwoord op het dilemma van de EU hoe de
concurrentiepositie kan worden gehandhaafd en verbeterd en tegelijk het
Europees sociaal model kan worden bewaard.

Het ESF zal dus blijven werken aan de totstandbrenging van een flexibele
arbeidsmarkt. Voor de periode 2007-2013 zal prioriteit worden gegeven aan
de verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, ondernemin-
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gen en ondernemers, door beter te anticiperen op en positief om te gaan met
economische verandering. Binnen deze prioriteit zal de ESF-steun zich con-
centreren op de modernisering en versterking van de arbeidsmarktinstellin-
gen, op actieve maatregelen voor de arbeidsmarkt en acties in verband met
levenslang leren, ook binnen ondernemingen. Het fonds zal zich ook nog
altijd bezighouden met werkgelegenheidsthema’s, door de toegang tot en de
participatie in de arbeidsmarkt te garanderen en te stimuleren. Daarnaast zal
het fonds zich ook inzetten om sociale uitsluiting te verhinderen en discri -
minatie te bestrijden door de toegang en aanvaarding van „achtergestelde
werknemers” te garanderen.

Vanaf 2007 zal het fonds een nieuw werkterrein aansnijden met het ver-
sterken van het vermogen van overheidsinstanties op alle bestuursterreinen,
op nationaal, regionaal en lokaal niveau, om beleidslijnen en diensten te
ontwikkelen en uit te voeren. Het ESF zal ook partnerschappen stimuleren
tussen werkgevers, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties en open-
bare besturen om hervormingen aan te moedigen op het vlak van werkgele-

genheid en integratie. Alle ESF-acties
zullen worden gekenmerkt door transna-
tionale samenwerking en in alle activitei -
ten zal innovatie terug te vinden zijn.

LANGETERMIJNVISIE

De komende jaren zal het Europees Soci-
aal Fonds de economische en sociale
samenhang en solidariteit tussen de lid-
staten blijven stimuleren. Het zal de doel-
stellingen van de Europese Unie inzake
volledige werkgelegenheid en sociale
vooruitgang, het streven naar gelijkheid
tussen vrouwen en mannen en de soli-
dariteit tussen generaties ondersteunen,
maar ook strijden tegen sociale uitsluiting
en discriminatie.
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Hoe zijn de EU-publicaties te verkrijgen?

Publicaties van het Publicatiebureau die te koop zijn kunt u via de website van
de EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/ bestellen bij het verkoopkantoor
van uw keuze.

U kunt ook via fax — op het nummer (352) 29 29-42758 — een lijst aanvragen
van onze wereldwijd verspreide verkoopkantoren.
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of gratis een abonnement nemen via:
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ESmail is de elektronische informatiebrief 
van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, 

sociale zaken en gelijke kansen.

U kunt online een abonnement op deze nieuwsbrief nemen via:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/esmail_en.cfm
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