Het Europees
Sociaal Fonds aan het werk

Europese
jongeren
voorbereiden op
de arbeidsmarkt
van vandaag

De jeugdwerkloosheid is recent sterk gestegen —
in sommige EU-lidstaten nu meer dan 50 % — en
dat ondermijnt de mogelijkheid van een hele generatie om een eigen leven op te bouwen. Investeren
in jongeren is investeren in de economie van de EU.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor de EU het
middel bij uitstek om jongeren voor te bereiden op
de jobwereld.
Het Fonds is erop gericht jongeren toegang te
bieden tot de vaardigheden en opleidingen die

ze nodig hebben om werk te vinden. Hiertoe
ondersteunt het Fonds verbeteringen aan onderwijssystemen en ontwikkelt het kwaliteitsvolle
opleidingsmogelijkheden, terwijl het de toegankelijkheid van banen voor jongeren verhoogt.
Van 2007 tot 2012 hebben 20 miljoen jongeren
onder de 25 jaar voordeel gehaald uit het ESF,
via opleiding of begeleiding. In sommige landen
vertegenwoordigen jongeren bijna de helft van
alle deelnemers aan ESF-activiteiten.

Sociaal Europa

ESF — De
mogelijkheden voor
Europese jongeren
verruimen
Door onderwijs en
opleiding …
In de komende jaren zullen werkzoekenden in de
EU steeds hoger geschoold moeten zijn om een
baan te vinden. Om de Europese jongeren aan een
baan te helpen, verruimt het ESF de toegang tot
beter onderwijs en betere opleidingen.
Het grote aantal jongeren dat de school voortijdig
verlaat, kampt met reële barrières op de arbeidsmarkt. Het ESF kan voor wie van mening verandert
de weg opnieuw openen naar formeel onderwijs.
In andere gevallen helpen informele onderwijs
initiatieven om jongeren inzetbaar te maken.
Het door het ESF gefinancierde Hothouse-project
in Cornwall in het Verenigd Koninkrijk is gericht op
14- tot 19-jarigen die de intentie lijken te hebben
om voortijdig van school te gaan. Door de nadruk
te leggen op creativiteit, innovatie, sociaal ondernemen bedrijfsvoering en risicobeheer inspireert
het project jongeren om meer te bereiken en meer
zelfvertrouwen te krijgen.

onderwijs voor beroepsonderwijs en -opleiding.
ESF-projecten helpen zulke cursussen relevanter
te maken voor de behoeften van bedrijven en de
industrie, door werkgevers bij het ontwerp van
het curriculum te betrekken.
Een van de prioriteiten van het ESF is om mensen
te helpen om in andere EU-landen te werken
en te studeren, zodat ze meer mogelijkheden
kunnen verkennen. Dat kunnen ze doen door hun
taalvaardigheid te verbeteren, een stageplaats
te bemachtigen of vaardigheden te verwerven
die hun kansen op een baan verhogen.
Wie zijn eigen bedrijf wil starten, kan daarvoor
essentiële opleidingen volgen via projecten
gesteund door het ESF. Courante onderwerpen zijn
het omzetten van een idee in een onderneming,
de werking van de boekhouding en de zoektocht
naar financiering. Via banenbeurzen kunnen ze
in contact komen met ervaren bedrijfsmentors
of potentiële werkgevers.
Sommige ESF-deelnemers kunnen subsidies
ontvangen om hun eigen bedrijf van de grond
te krijgen. In Polen hebben 13 674 jonge
mensen financiering gekregen van maximaal
€ 25 000 voor de start van hun zaak.

Werkgelegenheid en innovatie
stimuleren

Met ESF-steun hebben verscheidene EU-lidstaten
hun stelsels voor hoger onderwijs fundamenteel
hervormd. Meer studenten verlaten onderwijs- en
opleidingsstelsels met betere kwalificaties dankzij
flexibele, modulaire cursussen, verbeterde vormen
van afstandsleren, gemoderniseerde manieren
van lesgeven en omgeschoold personeel.

Jonge wetenschappers helpen om als zelfstandig
ondernemer te beginnen: op die manier probeert
een Grieks project innovatie aan te wakkeren. Het
programma „Jonge zelfstandige wetenschappers”
steunt artsen, ingenieurs, apothekers en advocaten bij het uitwerken van een businessplan
voor financiering.

Door de kloof tussen school
en werk te dichten …

Intussen zijn zo al bijna 6 000 mensen op weg
geholpen. Een jaar na hun deelname was 74 %
van de ondernemers nog steeds zelfstandige, en
63 % meldde een stabiele of stijgende omzet of
winst. Zo’n 3 000 extra banen zijn gecreëerd.

Gemiddeld kiest zowat de helft van alle
leerlingen in de laatste jaren van het middelbaar

In de afgelopen jaren zijn er meer initiatieven gekomen om jongeren in Europa aan een
baan te helpen. Ongeveer 16 miljard euro aan
EU-financiering werd in 2012 herbestemd om
in het bijzonder de toegang van jongeren tot
opleidingen en werkgelegenheid te versnellen.
Met die som zullen naar schatting één miljoen
jongeren en 55 000 kleine en middelgrote
bedrijven geholpen kunnen worden.
In Letland, bijvoorbeeld, wordt verwacht dat het
aandeel jonge werklozen dat voordeel haalt uit
projecten gesteund door de EU in de komende
paar jaar een sprong zal maken van 24 % naar
40 %, dankzij een verhoogde lancering van
EU-projecten.

Door jonge werklozen aan
een baan of opleiding te
helpen …
Europese overheden hebben beslist om jeugdgarantiestelsels in te voeren, gericht op jongeren jonger dan 25 die geen baan hebben
of geen onderwijs of opleiding volgen. Wie
van school komt of werkloos wordt, krijgt zo
gegarandeerd binnen vier maanden een goede
werkaanbieding, een aanvullende opleiding, een
leerplaats of een stageplaats aangeboden. Het
ESF kan aanzienlijke steun bieden bij de invoering van zulke stelsels. Het door het ESF meegefinancierde Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief
beoogt dezelfde doelen en is vooral gericht op
regio’s die het hardst worden getroffen door
jeugdwerkloosheid.

Door alle jongeren te helpen
om de kansen te krijgen die
ze verdienen …
De arbeidsmarkt blijft een uitdaging voor vele
jongeren, maar sommige maatschappelijke
groepen hebben het vaak nog moeilijker om het
onderwijs en de opleiding te krijgen die ze nodig
hebben om een kwaliteitsvolle baan te vinden.
Het ESF steunt projecten die voor kansarme
jongeren het pad effenen naar werk. Dat kan
bijvoorbeeld door gezinnen en gemeenschappen
bewust te maken van het belang van hogere
studies en opleidingen.

Blijf naar school gaan en verruim je
mogelijkheden
Bij jongeren die tot een etnische minderheid
behoren in Denemarken is het risico op voortijdig schoolverlaten bijna dubbel zo groot als bij
andere kinderen.
Het project „Hold On Tight Caravan” volgt een
veelzijdige benadering om jongeren uit minderheidsgroepen te helpen de school af te maken
en een diploma te behalen. Huiswerkklassen,
persoonlijke begeleiding voor elke risicojongere,
ontwikkeling van vaardigheden voor leraren, en
ouders actief betrekken: dat alles wordt gecombineerd tot de creatie van een vangnet voor
jongeren die het voor bekeken willen houden.
Sinds de start van het project in 2009 is het
percentage voortijdige schoolverlaters gezakt
van 20 % tot minder dan 15 %, en is de kloof
verkleind tussen het aantal voortijdige schoolverlaters bij minderheden en de rest van
de gemeenschap.
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In Slowakije en Duitsland wordt het Fonds gebruikt
om moeilijk te plaatsen jongeren aan werk te
helpen. Slowakije moedigt werkgevers aan om
kansarme werkzoekenden minstens negen maanden lang in dienst te nemen. In Duitsland worden
beroepsopleidingen aangeboden aan wie ondermaats presteert.

Wat ligt er in het verschiet?
Jeugdgarantiestelsels in de praktijk brengen is een
belangrijke inspanning om krachtdadiger en coherenter op te treden tegen jeugdwerkloosheid. De
versterking van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de ondersteuning van opleidings- en
leerplaatsprogramma’s en de verbetering van
onderwijsstelsels zullen moeten worden gecombineerd om tot duurzame resultaten te komen.

Om de financiële steun nog meer toe te spitsen
op de regio’s en personen die het zwaarst worden
getroffen door jeugdwerkloosheid en inactiviteit, zal
het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief zich richten op
regio’s waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25 %
bedraagt en op jongeren die geen baan hebben
of geen onderwijs of opleiding volgen. Dat zal de
steun van het ESF voor de tenuitvoerlegging van
de Jeugdgarantie nog versterken, en de gerichte
aanpak zal ervoor zorgen dat per jongere het niveau
van de steun voldoende is om een echt verschil te
maken in delen van Europa waar de uitdagingen
het meest acuut zijn.
Gezien de omvang van de jeugdwerkloosheidkwestie in de EU is het duidelijk dat jongeren de komende
jaren bovenaan op de prioriteitenlijst van Europa
zullen blijven staan.
Meer informatie over het ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
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