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Jeugd in beweging: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Jeugd in beweging: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Jeugd in beweging: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen 
over de Europese Unie.

Gratis nummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, 

maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels kunnen kosten aanrekenen.



Zoek je een baan in eigen land of wil je elders 
in Europa je geluk beproeven? Wil je een deel 
van je opleiding in het buitenland volgen? Heb 
je al een baan, maar wil je toch je kennis ver-
beteren? Wil je betere kwalificaties verwerven? 
Droom je ervan om je eigen bedrijfje op te 
richten? Heb je zin in vrijwilligerswerk?

Europa kan je helpen!
Europa beschikt over een brede waaier van 
instrumenten om je te helpen je dromen waar 
te maken.

Europa en jongeren
Erasmus is ongetwijfeld het bekendste Euro-
pese programma voor jongeren. Het heeft 
sinds 1987 al meer dan drie miljoen jonge-
ren de kans gegeven om in het buitenland 
te studeren of stage te lopen. Eveneens alom 

bekend is de website van Eures, het Europees 
portaal voor beroepsmobiliteit, dat elke dag 
meer dan een miljoen banen online aanbiedt.

De EU heeft zich altijd al bekommerd om de 
toekomst van haar jongeren, en heeft in het 
licht van de sterk stijgende jeugdwerkloosheid 
besloten om hun een extra duwtje in de rug 
te geven.

De toekomst van Europa ligt in de handen van 
de jongeren. De huidige jeugdwerkloosheids-
cijfers zijn eenvoudigweg onaanvaardbaar en 
brengen onze toekomstige welvaart in gevaar. 
Wist je dat dit probleem vaak te wijten is aan 
een gebrek aan kwalificaties en ervaring, en 
dat Europa beschikt over een brede waaier van 
innovatieve hulpmiddelen om daar wat aan 
te doen?



Wat kan Europa voor jou doen?
Het initiatief „Jeugd in beweging”, gelan-
ceerd door de EU als onderdeel van de Europa 
2020-strategie, is een „instrumentendoos” met 
maatregelen die zullen helpen om de juiste 
omstandigheden te creëren zodat jij kunt berei-
ken wat je wilt in je carrière. Het onderwijs moet 
worden gemoderniseerd, leerprocessen moeten 
op de arbeidsmarktvereisten worden afgestemd 
en het moet gemakkelijker worden om tijd in 
het buitenland door te brengen. Wie weet ben 
jij één van de 500 000 jongeren die dit jaar zullen 
profiteren van een mobiliteitsprogramma.

Om je meer informatie te geven over dit initiatief 
en de diverse Europese programma’s die voor 
jou beschikbaar zijn op het vlak van onderwijs, 
opleiding, cultuur, werkgelegenheid, een bedrijf 
opstarten, vrijwilligerswerk en onderzoek, heeft 
de Europese Commissie de voorlichtingscam-
pagne „Jeugd in beweging” gelanceerd. Waarom 

zou je eens niet deelnemen aan de debatten, je 
ervaringen delen en vragen stellen? Ontdek wat 
Europa voor jou kan doen!

Als antwoord op de banencrisis die de Europese 
jongeren treft, heeft de Commissie een pakket 
maatregelen voor jeugdwerkgelegenheid uitge-
werkt waarmee de EU-landen de onaanvaardbaar 
hoge graad van jeugdwerkloosheid en sociale 
uitsluiting kunnen aanpakken door toegang te 
verschaffen tot onderwijs, opleiding en banen.

Deze brochure geeft je alvast een overzicht 
van de programma’s en activiteiten die voor 
jou nuttig kunnen zijn, en om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen kun je 
ons volgen op Facebook: Jeugd in beweging!

Jeugd in beweging: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
De Europese jongerensite: http://europa.eu/youth
Bijstand en advies over leven, werken en reizen in de EU:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope


Als antwoord op de crisis die de Europese jeugd zo hard 
geraakt heeft — met verdere stijging in jeugdwerkloosheid 
van meer dan een miljoen in vergelijking met de situatie van 
voor 2008 — heeft de Europese  Commissie een „Kansen 
voor jongeren”-initiatief aangenomen in december 2011, 
waarmee we in 2012 en 2013 meteen aan de slag gaan!

Dankzij deze brochure heb je een duidelijk overzicht van 
de programma’s en activiteiten die voor jou nuttig kun-
nen zijn en … als je geïnformeerd wilt blijven, sluit je 
dan bij ons aan op Facebook http://www.facebook.com/
YouthontheMoveEurope!

Jeugd in beweging: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Kansen voor jongeren-initiatief: http://ec.europa.eu/social/yoi
Informatie voor de jeugd: http://europa.eu/youth
Europees portaal voor beroepsmobiliteit: http://ec.europa.eu/eures
Bijstand en advies omtrent leven, werken en reizen in de EU: 
http://ec.europa.eu/youreurope
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BEWEEG — Ga naar het buitenland

EU-burgers hebben het recht om in een andere lidstaat te studeren en te werken. Verhuizen naar een ander land is een unieke 
gelegenheid om een nieuwe taal en nieuwe vaardigheden aan te leren en om een andere cultuur te ontdekken. Het verhoogt ook 
je kansen om een baan te vinden.

Erasmus+ (het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor 2014-2020) is erop gericht om de vaardigheden 
van mensen en hun inzetbaarheid te verbeteren, en om onderwijs- en opleidingsstelsels te moderniseren.

Jeugd in beweging: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Uw Europa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Europees portaal voor beroepsmobiliteit: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus voor jonge ondernemers: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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TRAIN — Verbeter je vaardigheden

De EU biedt je talrijke mogelijkheden om een opleiding te volgen die zowel aan jouw verwachtingen als aan de economische 
behoeften voldoet.

Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te 
helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in het „menselijk kapitaal” 
van Europa, namelijk alle werknemers, jongeren en werkzoekenden.

Erasmus+ beschikt over een brede waaier van opties voor studenten, stagiairs, pas afgestudeerden, opleidingsdeskundigen en 
onderwijzers. Onder Erasmus+ zullen 650 000 studenten in beroepsopleidingen en stagiairs een beurs krijgen om tussen 2014 en 
2020 in het buitenland te studeren, stage te lopen of te werken.

Europees Sociaal Fonds: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (beroepsonderwijs en -opleiding): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus voor jonge ondernemers: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Breid je kennis uit
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STUDEER — Breid je kennis uit

Diverse EU-programma’s zijn in het leven geroepen om Europeanen een kans te geven in het buitenland te studeren. Door 
deze mogelijkheden tot mobiliteit te creëren, zorgt de EU ervoor dat jij nieuwe landen en talen kunt ontdekken en je horizon 
kunt verruimen.

Tussen 2014 en 2020 zal Erasmus+ aan twee miljoen studenten in het hoger onderwijs beurzen (en ook 450 000 stageplaatsen) 
toekennen om in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Studenten die een volledige masteropleiding willen volgen in het buitenland worden geholpen met een „leninggarantieregeling” 
bij bepaalde nationale banken of verstrekkers van studentenleningen, geselecteerd door de Europese Investeringsbank.

Erasmus+ (hoger onderwijs): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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LEER — Deel je ervaringen

De EU stimuleert leermobiliteit omdat die deel uitmaakt van het Europeaan zijn, en een optie moet zijn voor alle jongeren in 
Europa. Leermobiliteit helpt huidige en toekomstige generaties om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zich meer Europeaan te 
voelen en met elkaar samen te werken.

Dankzij Erasmus+ zullen meer dan 500 000 jongeren de kans krijgen om aan jeugduitwisselingsprogramma’s deel te nemen. 
Erasmus+ steunt tevens schoolpartnerschappen die uitwisselingen mogelijk maken tussen leerkrachten, leerlingen of 
hele klassen.

Erasmus+ (jongeren): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (scholen): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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DOE MEE — Deel je talent

De EU wil dat burgers zich uitspreken over de zaken die hen aangaan.

Als een miljoen EU-burgers zich verenigen, kunnen ze rechtstreeks invloed uitoefenen op de EU-beleidsvorming via een Europees 
burgerinitiatief dat de Europese Commissie oproept om een wetsvoorstel uit te werken rond een kwestie die hen nauw aan 
het hart ligt.

In de gestructureerde dialoog raadpleegt de EU jongeren en jeugdorganisaties op alle niveaus, op EU-jeugdconferenties en 
tijdens de Europese Jeugdweek.

Op het Europees Jeugdportaal is veel informatie terug te vinden en kunnen jonge mensen vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Europese burgerinitiatieven: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialoog en uitwisseling: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
De Europese jongerensite: http://europa.eu/youth

Voor een carrière als onderzoeker
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Voor een carrière als onderzoeker
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INNOVEER — Voor een carrière als onderzoeker

Met de Marie Curie-acties (MCA) kunnen onderzoekers in alle wetenschappelijke domeinen via grens- en sectoroverschrijdende 
mobiliteit werken aan hun loopbaanontwikkeling en opleiding. Via de acties worden onderzoeksbeurzen toegekend, ongeacht 
het stadium van de loopbaan — van promovendi tot zeer ervaren onderzoekers. Dit is het belangrijkste EU-programma voor 
doctoraatsopleidingen, dat financiering biedt aan 25 000 promovendi. Het wordt aangevuld door het Euraxess-netwerk van 
centra dat onderzoekers helpt om naar een ander land te verhuizen door hun informatie te verstrekken en hulp te bieden bij alle 
aspecten van het werk en het dagelijks leven.

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie stimuleert innovatie door instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra 
en bedrijven samen te brengen rond uitdagingen zoals energie, klimaatverandering en de informatiemaatschappij. Het richt 
zich op onderzoekers, ondernemers en studenten en brengt ze de juiste vaardigheden, kennis en attitudes bij, waardoor nieuwe 
ideeën worden ontwikkeld en nieuwe bedrijven worden opgericht.

Marie Skłodowska-Curie-acties: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
Europees Instituut voor innovatie en technologie: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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VRIJWILLIGER — Maak het verschil

Naar schatting 100 miljoen Europeanen hebben al eens deelgenomen aan een vrijwilligersactiviteit. Vrijwilligerswerk biedt de 
kans om het verschil te maken door je steentje bij te dragen tot een groter gevoel van saamhorigheid en sociale samenhang.

Erasmus+ zal nog meer jonge Europeanen de kans geven om als vrijwilliger mee te werken aan tal van projecten. De EU heeft 
tevens een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening opgericht, dat jonge Europeanen de kans biedt om hun 
solidariteit te tonen met mensen in nood.

Erasmus+ (jongeren): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
EU-vrijwilligerskorps: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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CREËER — Maak dromen waar

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit werd in 2010 in het leven geroepen om microkredietverleners in de EU te 
helpen meer leningen te bieden aan zelfstandige ondernemers en bedrijven met maximaal 10 werknemers. Uiteindelijk zullen 
ongeveer 45 000 leningen van maximaal 25 000 EUR beschikbaar worden gesteld voor jonge Europeanen (en voor andere mensen 
met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt) die hun eigen bedrijf willen opstarten. Sommige microkredietverleners 
zien nu al een stijging van het aantal jonge klanten.

Sinds 2014 bundelt het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) de activiteiten van drie EU-programma’s 
die voorheen afzonderlijk werden beheerd: Progress, Eures en Progress-microfinanciering. De derde „pijler” sluit aan bij de 
activiteiten van Progress-microfinanciering en zorgt tevens voor financiering om de capaciteit van microkredietverstrekkers op 
te bouwen. Het programma zal ook meer steun bieden aan sociale ondernemingen, waaronder bedrijven die jonge mensen op 
weg naar werk helpen.

Het Erasmus-programma voor jonge ondernemers geeft nieuwe of toekomstige ondernemers de kans om te leren hoe ze een 
succes kunnen maken van hun bedrijf door gedurende maximaal zes maanden te werken naast een ervaren ondernemer uit een 
ander land. Het verblijf wordt gefinancierd door de EU.

Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus voor jonge ondernemers: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
EU-financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen: http://www.access2finance.eu
Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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JE RECHTEN — Informeer je

De EU waarborgt dat alle Europeanen hun grondrechten kunnen uitoefenen. Daaronder vallen onder meer vrijwaring van 
discriminatie en uitsluiting, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en het recht op medische bijstand. De EU steunt in heel Europa 
bewustmakingsacties over de noodzaak van de strijd tegen sociaal onrecht en het belang van gegevensbescherming.

Bouwen aan een Europese ruimte voor gerechtigheid: http://ec.europa.eu/justice
Aanpakken van discriminatie: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Uw Europa: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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WERK — Bereik je doelen

Vooral voor jongeren is het erg moeilijk om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. De EU biedt alle Europese burgers een waaier 
van instrumenten om hun arbeidskansen te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het Europees Sociaal Fonds (ESF): jaarlijks 
worden ongeveer 10 miljoen mensen geholpen door programma’s rond arbeidsmarktintegratie en opleiding die door het ESF 
worden gefinancierd. Een ander voorbeeld is Eures, het Europees portaal voor beroepsmobiliteit, dat online toegang biedt tot 
ongeveer een miljoen vacatures. „Je eerste Eures-baan” is een beroepsmobiliteitsprogramma dat jonge mensen helpt om werk 
te vinden en dat werkgevers helpt om werknemers te vinden. Het doel is om jonge werkzoekenden en werkveranderaars te 
koppelen aan moeilijk in te vullen vacatures in Europa.

Tot slot biedt het Enterprise Europe Network, dat 600 partners telt in meer dan 50 landen, ondersteuning aan ondernemers om 
hun bedrijf in Europa en daarbuiten uit te breiden door middel van een breed scala van diensten.

Europees Sociaal Fonds: http://ec.europa.eu/esf
Eures:  https://ec.europa.eu/eures  

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk 
worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de gegevens in deze publicatie.

© Omslagfoto: 123RF / iStock

Voor elk gebruik of elke reproductie die niet valt onder het auteursrecht van de Europese Unie, dient rechtstreeks 
van de auteursrechthouder(s) toestemming te worden verkregen. De links in deze publicatie klopten toen de tekst werd afgesloten.

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).
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