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Werkgelegenheid sociale zaken

Uw wegwijzer bij 
personeelswerving in Europa



Eures: uw wegwijzer bij personeelswerving in Europa
Bent u op zoek naar internationaal, meertalig personeel zodat u kunt blijven concurreren op de wereld-
markt? Hebt u behoefte aan personeel met specifieke vakkundigheid of ervaring die u niet op de plaat-
selijke of nationale arbeidsmarkt kunt vinden? Hebt u medewerkers nodig voor seizoenpieken?

Als uw bedrijf of organisatie personeel wil werven op de Europese arbeidsmarkt, dan heeft het Eures-net-
werk de expertise, informatie en service om u daarbij te helpen.

Deze folder beschrijft wat het Eures-netwerk u als werkgever te bieden heeft en geeft informatie over de
dienstverlening van Eures op het gebied van werving en arbeidsmobiliteit. Meer weten? Kijk dan op het
Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit op http://europa.eu.int/eures.

Waar kan ik personeel werven zonder om een 
werkvergunning te vragen?

Volgens het beginsel van het „vrije verkeer van werknemers” hebben alle burgers uit de landen van de
Europese Economische Ruimte (EER) (1) het recht zonder werkvergunning in een ander EER-land te werken.
Voor de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie kunnen de eerste twee tot vijf jaar na de uitbreiding
beperkingen gelden, afhankelijk van de nationale wetgeving en het nationale beleid van de oorspron-
kelijke lidstaten en eventuele bilaterale overeenkomsten die met de nieuwe lidstaten afzonderlijk gesloten
worden. Dit betekent in de praktijk dat, als u werknemers uit een van de nieuwe lidstaten aanneemt, zij
in deze overgangsperiode een werkvergunning moeten aanvragen.

Zodra de nationale wettelijke beperkingen zijn opgeheven, mogen de huidige lidstaten geen werkver-
gunning meer eisen als voorwaarde voor toegang tot de arbeidsmarkt. Zij mogen echter nog wel een
werkvergunning afgeven aan werknemers uit de nieuwe lidstaten voor toezicht en statistische doeleinden.

Meer informatie over de specifieke overgangsregelingen voor de nieuwe lidstaten kunt u vinden via het
Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit (http://europa.eu.int/eures) of bij het arbeidsbureau.

Welke voordelen heeft werven in heel Europa?
De EER biedt een enorme wervingspool: ze bestaat immers uit de 25 lidstaten van de Europese Unie plus
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Door gebruik te maken van de Europese arbeidsmarkt kunt u uw
concurrentiepositie verbeteren en een oplossing vinden voor moeilijk te vervullen vacatures of een tekort
aan specifieke vaardigheden.

Bedrijven met een internationaal, meertalig personeelsbestand kunnen bijvoorbeeld veel beter profiteren
van alle voordelen die de interne markt van de EU/EER te bieden heeft. Met meer dan 450 miljoen 
inwoners vormt de Europese Unie na de uitbreiding de grootste gemeenschappelijke markt ter wereld. De
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(1) De EER bestaat uit de volgende landen: 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 en Zweden. Zwitserland heeft een bilaterale overeenkomst met de EU gesloten over het vrije 
verkeer van personen en maakt ook deel uit van het Eures-netwerk.



gemeenschappelijke munt, het snelle, goedkope vervoer en de afschaffing van de controles aan de
binnengrenzen dragen allemaal bij tot een vrij verkeer van goederen, diensten en mensen. Voor werk-
gevers zijn de groeiende belangstelling van werkzoekenden voor een baan in het buitenland en het 
verdwijnen van de barrières voor arbeidsmobiliteit een niet te missen kans.

Kampt u met personeelstekort in uw sector? In sommige landen komt het regionale of nationale perso-
neelsaanbod in de zorg -en de IT- sector niet tegemoet aan de vraag. Door in andere regio’s te werven
kunt u dit probleem omzeilen. Andere sectoren, zoals landbouw en toerisme, hebben in het hoogseizoen
behoefte aan meer personeel, zodat ze in een andere regio of in het buitenland moeten werven.

Wat is het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit?
Het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit is een van de meest bezochte sites op de Europaserver — de
portaalsite van de Europese Unie. Als u een werkgever bent die in een van de EER-landen (of Zwitserland)
gevestigd is, kunt u aan uw plaatselijk arbeidsbureau of Eures-adviseur vragen uw vacatures on line te
zetten. Op deze manier worden ze voor werkzoekenden in heel Europa toegankelijk. De databank is ook
opgenomen in de vacaturebanken van de arbeidsbureaus in alle EER-landen.

U kunt er ook voor kiezen zelf on line een cv-zoekopdracht uit te voeren. Al ruim 60 000 werkzoekenden
die een baan in het buitenland zoeken, hebben hun curriculum vitae on line gezet. U kunt dus zoeken op
een specifiek profiel voor een functie en rechtstreeks contact opnemen met de sollicitant.

Het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit geeft ook toegang tot een schat aan informatie over beroeps-
mobiliteit, zoals een databank over de levens- en arbeidsomstandigheden in elk van de lidstaten en links
naar andere portalen over de overdracht en transparantie van kwalificaties en over opleidingen en hoger
onderwijs in Europa.

Wat doet Eures nog meer om toegang tot de Europese 
arbeidsmarkt te geven?

De arbeidsbureaus in de EER-landen hebben tot taak informatie te geven aan werkgevers die personeel
in het buitenland willen werven en aan werkzoekenden die in het buitenland willen werken. De adressen
zijn te vinden via het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit.

Daarnaast beschikt Eures over een netwerk van deskundige medewerkers, die werkgevers en werkzoe-
kenden van up-to-date en praktische informatie kunnen voorzien. Er zijn in totaal meer dan 700 Eures-
adviseurs werkzaam in alle 28 EER-landen en in Zwitserland, dat ook deelneemt aan het Eures-netwerk.
Via het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit vindt u een Eures-adviseur bij u in de buurt.

De Eures-adviseurs bieden drie diensten: informatie, begeleiding en bemiddeling tussen werkzoekenden
en werkgevers in Europa. Ze zijn gespecialiseerd in de praktische, juridische en administratieve kanten
van geografische en beroepsmobiliteit. Ook beschikken zij over een aantal hulpmiddelen, waaronder
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een databank met gegevens over de levens- en arbeidsomstandigheden in elk van de lidstaten, die infor-
matie bevat over de arbeidsmarkt, woonruimte, onderwijs, kosten van levensonderhoud, sociale wet-
geving, belastingen, opleidingsaanbod, erkenning van kwalificaties enzovoort.

De Eures-adviseur kan u individuele service bieden, die afgestemd is op uw specifieke personeels-
behoeften. Misschien zoekt u personeel met bepaalde vaardigheden of wilt u in heel Europa naar sei-
zoenarbeiders zoeken? Uw Eures-adviseur helpt u een wervingsstrategie te bepalen en advertenties op
te stellen en deze zo nodig te vertalen. Bovendien heeft de Eures-adviseur toegang tot een netwerk van
adviseurs in nog 28 landen, die snel kunnen reageren op een verzoek om specifiek personeel.

Wij zijn vlak bij de grens gevestigd. Kan Eures ons helpen bij
problemen met het werven van personeel uit het buurland?

Om te profiteren van het personeelsaanbod in de regio kunnen werkgevers in grensgebieden ook werven
in buurlanden. Dit kan echter administratieve, fiscale of juridische verwikkelingen geven, omdat de werk-
nemer met verschillende nationale gebruiken en rechtsstelsels te maken krijgt.

Het Eures-netwerk heeft grensoverschrijdende partnerschappen opgericht om deze moeilijkheden op te
lossen. In de hele EER zijn meer dan 20 van deze partnerschappen actief, waarin arbeidsbureaus en
organisaties zoals vakbonden, werkgevers en lokale instanties samenwerken. In deze partnerschappen
wisselen de verschillende instellingen informatie uit over vacatures in het grensgebied en het aanbod van
beroepsopleidingen, met de bedoeling een regionale arbeidsmarkt in de grensgebieden te creëren.

Voor meer informatie over grensoverschrijdende partnerschappen in uw regio of hulp bij personeels- en
mobiliteitsproblemen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Eures-adviseur.

Waar kan ik het beste beginnen?
Eures biedt een kostenefficiënte, doeltreffende service die u helpt in heel Europa personeel te werven.
Om te beginnen kunt u het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit raadplegen (http://europa.eu.int/eures),
waar u een zoekopdracht naar uw plaatselijke arbeidsbureau en/of Eures-adviseur kunt uitvoeren. Zij
kunnen u persoonlijk adviseren over uw wervingsstrategie en problemen met arbeidsmobiliteit. Voor werk-
gevers zijn hieraan meestal geen kosten verbonden (afhankelijk van de voorwaarden van het individuele
Eures-lid). U kunt zich vervolgens aanmelden, zodat u vacatures on line kunt zetten of in de on-linedata-
bank van cv’s kunt zoeken naar een geschikte kandidaat.
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Europees personeel voor een callcenter
Een IT-bedrijf in Ierland besloot Eures in te schakelen bij het werven van personeel op de
Europese arbeidsmarkt voor zijn callcenterdiensten. Het bedrijf biedt een breed scala van
callcenterdiensten aan cliënten in Ierland en daarbuiten. Zij moeten op korte termijn piek-
perioden kunnen opvangen en hun cliënten internationale talenkennis bieden. Het Eures-net-
werk heeft het bedrijf geholpen in zijn wervingscampagne door de vacatures on line te zetten.
Het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit, dat door honderdduizenden werkzoekenden uit heel
Europa wordt geraadpleegd, is vooral populair onder schoolverlaters, jonge studenten en
pas afgestudeerden die werkervaring willen opdoen om nieuwe vaardigheden op te doen.
Via deze weg is het bedrijf aan honderden medewerkers gekomen.

Bouwsector werft personeel in het buitenland
Een samenwerkingsproject tussen de openbare arbeidsvoorziening van Noorwegen en
Duitsland heeft meegeholpen het personeelstekort in de Noorse bouw op te lossen.

Het project ging van start in 2001, toen de Noorse arbeidsvoorziening het initiatief nam om
een algemeen tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de bouw aan te pakken. De arbeids-
voorziening zette landelijke opleidingsprogramma’s voor werklozen op touw en maakte ook
gebruik van het Eures-netwerk om uit te vinden waar wel personeel beschikbaar was en om
werkgevers te helpen personeel uit andere EER-landen aan te trekken.

Na een bezoek aan Noordoost-Duitsland spraken de Duitse en Noorse arbeidsvoorziening
af dat zij een proefproject zouden starten, waarin Duitse werkzoekenden een taalcursus van
tien weken zouden krijgen, waarna zij bij een Noors bedrijf aan de slag konden. De kosten
werden gelijk verdeeld tussen de Duitse en de Noorse arbeidsvoorziening en de werkgever.

Drie Noorse werkgevers stonden op een banenbeurs in Duitsland, waar ook Noorse Eures-
adviseurs aanwezig waren om informatie te geven over de leef- en werkomstandigheden in
Noorwegen. De beurs trok meer dan 300 werkzoekenden, allen hooggekwalificeerd en met
ervaring in de bouw. Aanvankelijk werden twaalf werkzoekenden geselecteerd en de eerste
taalcursus startte in januari 2002. Een tweede taalcursus met 15 deelnemers ging in augustus
2002 van start.

Alle 27 deelnemers kregen een baan en de reacties van de Noorse bedrijven waren bij-
zonder positief. Eén bedrijf werft nog steeds personeel in het buitenland, zonder tussenkomst
van Eures, door gebruik te maken van de contacten en ervaring die het met het project heeft
opgedaan.
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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


