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Werkgelegenheid sociale zaken

Werk zoeken in het 
uitgebreide Europa
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Waar zoek ik naar een baan?
Het vrije verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden die in het Gemeenschapsrecht zijn
verankerd. Deze vrijheid houdt onder meer het recht in om in een andere lidstaat te wonen en werken.
In principe hebben burgers uit alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (1) dan ook het
recht om zonder werkvergunning in een ander EER-land te gaan werken.

Voor burgers van landen die op 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden (maar niet Cyprus en Malta) kan
de toegang tot de arbeidsmarkt van de oorspronkelijke 18 EER-landen evenwel gedurende twee tot vijf
jaar beperkt zijn.  De beperkingen hangen af van het nationale recht en het beleid van de oorspronke-
lijke lidstaten en van eventuele bilaterale overeenkomsten met de nieuwe lidstaten. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen ook de nieuwe lidstaten de toegang tot hun arbeidsmarkt beperken. In de praktijk
betekent dit dat burgers uit de nieuwe lidstaten gedurende deze overgangsperiode waarschijnlijk een
werkvergunning nodig hebben om in een van de oorspronkelijke lidstaten te kunnen werken.

Zodra de geldigheidsduur van deze nationale beperkingen is verstreken en het beginsel van vrij verkeer
van personen overal in de EER van toepassing is, mogen de oorspronkelijke lidstaten de toegang tot de
arbeidsmarkt niet meer afhankelijk stellen van een werkvergunning. Ze kunnen aan werknemers uit de
nieuwe lidstaten wel nog werkvergunningen verstrekken voor statistische en monitoringdoeleinden.

Voor meer informatie over specifieke maatregelen die de toegang tot de arbeidsmarkten van de 
EER-landen beperken, kunt u Eures, het Europees portaal voor beroepsmobiliteit, raadplegen
(http://europa.eu.int/eures) of kunt u zich wenden tot de openbare dienst voor de arbeidsvoorziening van
de lidstaat waar u zou willen werken.

Waaraan moet ik denken voordat ik in het buitenland 
ga wonen en werken?

Het is raadzaam om, voordat u een baan zoekt, eerst informatie in te winnen over de arbeidsmarktsituatie
in het andere land.  In het algemeen is de werkloosheid in de Europese Unie nog hoog en het vinden
van een baan is in het buitenland dan ook niet altijd gemakkelijker dan in uw eigen land.  Een aantal
arbeidsmarktsectoren in andere landen biedt echter goede mogelijkheden, bijvoorbeeld de toeristische
sector, de dienstensector (financiële diensten, management consultancy, de bouw, de IT-sector en bepaalde
segmenten van de gezondheidszorg) en de landbouw voor seizoenwerk.

Het leven en werken in een ander Europees land kan een uitdaging zijn. Zo moet men zich aanpassen
aan een andere cultuur, in een andere taal werken en vertrouwd raken met een ander belastingstelsel en
een ander stelsel op het gebied van de sociale zekerheid. Informatie inwinnen over het land van uw
keuze is de beste manier om u voor te bereiden.

Om meer over de arbeidsmarkt en levens- en arbeidsomstandigheden in een ander EER-land te weten te
komen, kunt u om te beginnen op de Eures-portaalsite kijken onder „Leven en werken”.
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(1) De volgende landen behoren tot de EER: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, de Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden. Zwitserland heeft met de EU een bilaterale overeenkomst over het vrij verkeer van 
personen en neemt deel aan het Eures-netwerk.



Worden mijn beroepskwalificaties in een ander 
land geaccepteerd?

Gereglementeerde beroepen mogen alleen worden uitgeoefend door personen die bepaalde kwalifica-
ties bezitten. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn advocaten, accountants, leraren, ingenieurs,
paramedische beroepen, artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers en architecten. Voor een aantal
van deze beroepen is op Europees niveau een lijst van erkende en gelijkwaardige kwalificaties opgesteld,
terwijl de gelijkwaardigheid bij andere beroepen aan de hand van de opleidingsduur en opleidingsinhoud
van geval tot geval wordt beoordeeld.

Voor beroepen die niet zijn gereglementeerd, is geen specifieke kwalificatie vereist. Als in het gastland
voor een bepaald beroep een bepaalde procedure geldt, dan moet die wel door de werknemer in acht
worden genomen, ook al verschilt die van de eisen in het land van oorsprong.

Als u meer over de erkenning van uw nationale kwalificaties en diploma’s in een ander EER-land wilt
weten, kunt u contact opnemen met uw nationaal referentiepunt dat informatie verstrekt over beroeps-
kwalificaties in Europa. Hier kunt u ook een certificaatsupplement krijgen, waarin u de bij uw beroeps-
opleiding verworven vaardigheden en competenties nader kunt omschrijven ten behoeve van werkgevers
die niet met uw kwalificatie vertrouwd zijn. De contactgegevens van het nationaal referentiepunt vindt u
via het „European Training Village” (2), een interactief platform met actuele informatie over beroepson-
derwijs en -opleiding in Europa (http://www.trainingvillage.gr/etv/).

Waar begin ik als ik in het buitenland een baan wil zoeken?
Het is misschien niet zo verwonderlijk dat het Eures-portaal de meest bezochte site van de Europaserver
van de Europese Commissie is. Deze site biedt toegang tot duizenden vacatures bij ondernemingen in
heel Europa en verschaft gedetailleerde informatie over de levens- en arbeidsomstandigheden en de
arbeidsmarkt in de verschillende EER-landen. U kunt ook uw cv on line opsturen en bij uw cv passende
vacatures zoeken. Deze portaalsite is dan ook een goed beginpunt voor uw zoektocht naar een baan.

Als u informatie wenst die meer op uw persoonlijke situatie is afgestemd, kunt u contact opnemen met
een plaatselijk of regionaal arbeidsbureau, waar gewoonlijk een Eures-adviseur beschikbaar is die in
vraagstukken over arbeidsmobiliteit is gespecialiseerd. Eures-adviseurs hebben toegang tot vele verschil-
lende informatiemiddelen en kunnen u van advies dienen over tal van praktische, juridische en admi-
nistratieve zaken met betrekking tot het zoeken en vinden van werk in het buitenland. Uw plaatselijke
Eures-adviseur vindt u via het Eures-portaal.

Als u dat wilt, kunt u ook direct contact opnemen met de openbare dienst voor de arbeidsvoorziening in
het gastland. Als onderdaan van een EER-land hebt u in een andere lidstaat dezelfde rechten als de
onderdanen van dat land, behoudens de overgangsregelingen die voor de nieuwe lidstaten gelden.
Vraag of u een Eures-adviseur kunt spreken die vaker buitenlanders heeft geadviseerd.

De openbare dienst voor arbeidsvoorziening is misschien de meest gebruikelijke weg om informatie over
vacatures te krijgen, maar u hebt nog andere mogelijkheden.
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(2) Gevestigd in het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop).
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Als u in een bepaald vakgebied werk zoekt, kunt u de vakbladen op vacatures naslaan. U kunt ook de
advertenties in de dagbladen van het betrokken land doorkijken. Deze zijn gewoonlijk in grote openbare
bibliotheken te vinden.

In diverse landen zijn er particuliere wervingsbureaus voor tijdelijk personeel. Vraag of u voor hun diensten
moet betalen en controleer wat voor arbeidscontracten ze aanbieden, voordat u van deze mogelijkheid
gebruikmaakt. Er zijn ook gespecialiseerde wervingsbureaus voor sommige beroepen (vooral in de finan-
ciële en IT-sector) of voor hogere leidinggevende functies. Voor studenten zijn er banenbeurzen en car-
rièreadviescentra die bij het zoeken van een baan kunnen helpen.

U kunt ook proberen bepaalde bedrijven een spontane sollicitatie te sturen. Verzamel van tevoren zo veel
mogelijk informatie over het bedrijf en zeg duidelijk in uw brief waarom u belangstelling voor het bedrijf
hebt en welke kwalificaties en ervaring u hebt. Tal van ondernemingen hebben hun eigen vacaturesite
waar u een elektronisch sollicitatieformulier kunt downloaden. Vergeet niet dat vele vacatures vóór hun
publicatie al in het informele circuit bekend zijn, zodat „netwerken” ook een nuttige manier kan zijn om
een baan te vinden.

Een tijd in het land van uw keuze doorbrengen en daar als stagiair of trainee werken is een ideale manier
om het land in kwestie te leren kennen en daar ter plekke naar werk te zoeken. Tal van grote bedrijven
organiseren dergelijke stages.

Waar moet ik bij het opstellen van mijn cv op letten?
Uw curriculum vitae moet helder, goed gestructureerd en op de baan in kwestie toegesneden zijn. Het is
ook nodig uw cv en uw kwalificaties in de taal van het gastland te vertalen. In de meeste lidstaten wordt
verwacht dat uw diploma of academische graad in de pas loopt met de baan waarnaar u solliciteert,
terwijl dat elders minder belangrijk is. De EU beveelt aan om voor uw cv het Europese standaardformulier
te gebruiken dat zowel voor sollicitanten met een afgesloten hogere beroepsopleiding als voor universitair
afgestudeerden geschikt is. Dit cv kan waarschijnlijk voor vele sollicitaties worden gebruikt, aangezien
het werkgevers in alle Europese landen een duidelijk beeld geeft van de kennis en bekwaamheid van de
sollicitant. Het cv-formulier is momenteel beschikbaar in dertien talen. Op de Eures-portaalsite vindt u een
link naar het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) waar u dit 
cv-formulier kunt downloaden.

Hoe bereid ik mij voor op het sollicitatiegesprek?
Een goede voorbereiding is van essentieel belang voor een geslaagd sollicitatiegesprek. Zorg ervoor dat
u de achtergrond van het bedrijf kent en vragen kunt stellen over het bedrijf en over bijzondere aspecten
van het werk. U moet waarschijnlijk aantonen dat u de taal van het gastland beheerst en laten zien hoe
uw belangrijkste vaardigheden en persoonlijke eigenschappen in overeenstemming zijn met de eisen 
van de werkgever. Tal van grote bedrijven in de EU werken met assessmentcentra om vast te stellen hoe
potentiële werknemers in „real-life” situaties presteren.



Welke documenten neem ik mee naar het sollicitatiegesprek?
Normaal gesproken zult u het volgende moeten meenemen:

• een aantal kopieën van uw cv in de taal van het gastland;

• een vertaling van uw diploma (voor sommige sollicitaties, bijv. in de openbare sector, hebt u een
gewaarmerkt diploma nodig dat gewoonlijk bij uw onderwijsinstelling of het betrokken ministerie 
verkrijgbaar is);

• fotokopieën van uw diploma’s van het voortgezet of hoger onderwijs of andere kwalificaties;

• uw paspoort of een geldig identiteitsbewijs;

• een kopie van uw geboortebewijs;

• uw Europese ziekteverzekeringskaart;

• een aantal pasfoto’s.

Kan ik mijn werkloosheidsuitkering meenemen, als ik naar 
een ander EER-land verhuis, maar nog geen baan heb?

Als u werkloos bent en in een ander EER-land naar een baan wilt zoeken, kunt u uw werkloosheids-
uitkering maximaal drie maanden meenemen. Voor het meenemen van werkloosheidsuitkeringen gelden
evenwel strenge regels en voorwaarden en wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw
plaatselijk arbeidsbureau of uitkeringsinstantie voordat u verdere stappen zet. Indien u na drie maanden
nog geen baan hebt, kunnen de autoriteiten u vragen te vertrekken. Als u kunt aantonen dat u goede
kans op werk hebt, stellen de autoriteiten zich echter vaak coulanter op. Deze regels zijn ook van toe-
passing op burgers van de nieuwe lidstaten die in mei 2004 tot de EU zijn toegetreden.
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Meer informatie over Eures is verkrijgbaar bij:

Europese Commissie
DG Werkgelegenheid en sociale zaken 
Eenheid A.3 Eures
B-1049 Brussel

of via onze website op het adres:

http://europa.eu.int/eures


