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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen
(2013/2045(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2010 over het bevorderen van de toegang van jongeren 
tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling,1

– gezien de mededeling van de Commissie over het initiatief "Kansen voor jongeren" 
(COM(2011)0933), zijn resolutie van 24 mei 2012 over het initiatief "Kansen voor 
jongeren" en zijn vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commissie over het 
initiatief "Kansen voor jongeren"2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitvoering van het initiatief "Kansen 
voor jongeren" (COM(2012)0727),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Jeugd in beweging" (COM(2010)0478),

– gezien de conclusies van de Raad over de bevordering van de werkgelegenheid voor 
jongeren met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van Europa 2020, 
goedgekeurd op 17 juni 2011 in Luxemburg,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 7 februari 2013 over een 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief,

– gezien het voorstel van de Commissie van 5 december 2012 voor een tweede fase van de 
raadpleging van de sociale partners op Europees niveau inzake een kwaliteitskader voor 
stages (COM(2012)0728),

– gezien het voorstel van de Commissie van 5 december 2012 voor een aanbeveling van de 
Raad tot invoering van een jongerengarantie (COM(2012)0729),

– gezien het Eurofound-rapport van 13 juni 2012 getiteld "Youth Guarantee: Experiences 
from Finland and Sweden",

– gezien zijn resolutie van januari 2013 over een jongerengarantie3,

– gezien de op 28 februari 2013 in de Raad bereikte politieke overeenstemming over een 
aanbeveling van de Raad over de invoering van een jongerengarantie,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een EU-strategie voor jongeren –
Investeringen en empowerment Een vernieuwde open coördinatiemethode om op de 
uitdagingen en kansen voor jongeren in te spelen" (COM(2009)0200),

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Aangenomen teksten P7_TA(2013)0007.
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– gezien het voorstel voor een wijziging van het voorstel van de Commissie voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal 
Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad 
(COM(2011)0607),

– gezien de verklaring van de leden van de Europese Raad van 30 januari 2012 getiteld 
"Naar groeivriendelijke consolidatie en banenvriendelijke groei",

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2013),

A. overwegende dat in januari 2013 23% van de actieve jongeren werkloos was, waarbij de 
percentages varieerden van 15% of minder in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en 
Nederland tot meer dan 55% in Griekenland en Spanje, wat duidt op grote geografische 
verschillen;

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 6,5 miljoen 
tussen de 25 en 29 jaar geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding volgden 
(NEET's), onder wie leden van kwetsbare groepen, zoals jongeren met 
gezondheidsproblemen of een handicap en alleenstaande moeders, hetgeen een 
ontwikkeling met ernstige sociale gevolgen is, zoals slechte of onzekere 
arbeidsperspectieven of zelfs geestelijke en lichamelijke stoornissen; overwegende dat 
deze problemen in de nabije toekomst waarschijnlijk zullen toenemen;

C. overwegende dat in 2011 het economische verlies ten gevolge van de inactiviteit van 
jongeren werd geschat op 153 miljard euro, wat overeenkomt met 1,2% van het bbp van 
de EU1; overwegende dat dit een aanzienlijke sociale en economische last vormt;

D. overwegende dat jongeren zich met name in tijden van economische crisis in een nadelige 
positie bevinden, meer dan de meeste andere groepen; overwegende dat voor veel 
jongeren de huidige werkloosheid naar verwachting uitloopt op langdurige werkloosheid, 
hetgeen het risico van sociale uitsluiting met zich meebrengt; overwegende dat dit voor 
jongeren alarmerende gevolgen heeft, omdat hun zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het stichten van een gezin, en bijgevolg ook voor 
de maatschappij, vanwege het negatieve effect op de sociale, economische en 
demografische situatie in Europa;

E. overwegende dat de EU in de context van de Lissabonstrategie 2000-2010 verplicht is het 
onderwijsniveau te verbeteren, tegen 2020 het aantal voortijdige schoolverlaters tot 
minder dan 10% te reduceren en het aantal jongeren dat met succes tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs volgt, op te voeren tot ten minste 40%;

                                               
1 Eurofound (2012), "NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe".Publicatiebureau van de Europese Unie, Luxemburg.



PR\931503NL.doc 5/11 PE508.047v01-00

NL

F. overwegende dat het midden- en kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is achter 
economische groei en het scheppen van werkgelegenheid en achter de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, meer dan 3,5 miljoen banen heeft 
geschrapt als gevolg van de economische crisis, waarbij alle werknemers, inclusief de 
jongeren, worden getroffen door het vervallen van arbeidsplaatsen;

G. overwegende dat de in 2008 begonnen economische crisis een negatieve invloed heeft op 
zowel de vraag als het aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid over de kans 
op een baan sterk toeneemt en het voor alle werklozen essentieel is om ervoor te zorgen 
dat zij beter op de hoogte zijn van de kans op werk;

1. benadrukt dat de lidstaten hun beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en alle mogelijke 
obstakels moeten aanpakken die een duurzame werkgelegenheid voor jongeren in de weg 
staan, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen die een grotere 
kans hebben om in meer dan één opzicht achtergesteld te zijn;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale partners, organisaties uit de derde sector 
en gezondheids- en andere instanties, van essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende reeks maatregelen om de jeugdwerkgelegenheid 
en de inzetbaarheid van jongeren op integrale wijze te bevorderen; benadrukt dat de 
maatregelen rekbaar moeten zijn om aan de zich continu ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in bepaalde regio's waar meer dan 25% van de 
jongeren werkloos is; is verheugd over het feit dat de EU-steun voor jeugdwerkloosheid 
door het voorgestelde jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de EU verder verhoogd 
wordt met een begroting van 6 miljard euro voor het zevenjarige tijdvak 2014-2020;

4. is ingenomen met het besluit van de Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in te stemmen 
met een aanbeveling van de Raad over de invoering van een jongerengarantie; beveelt aan 
om ook afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar in aanmerking te laten komen;
benadrukt dat het welslagen van deze maatregelen in hoge mate afhangt van andere 
factoren, bijvoorbeeld de infrastructuur en de capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, de beschikbaarheid van plaatsen voor studenten, 
het aanbod van opleidingen en stageplaatsen en de overdraagbaarheid en uitvoering van 
succesvolle ervaringen van andere lidstaten; benadrukt dat de jongerengarantie in het 
bredere kader van actief arbeidsmarktbeleid moet worden geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden gewaarborgd;

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor ondernemingen, coöperaties en organisaties uit de 
derde sector die in nauwe samenwerking met openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten willen deelnemen aan garantieregelingen voor jongeren, een 
impuls te geven, onder meer door belastinginitiatieven, subsidies voor vaste arbeidskosten 
en de kans op toegang tot financiering voor opleidingen op de werkplek, wat 
ondernemingen zal ondersteunen bij het aanbieden van werkgelegenheid en opleidingen 
op hoog niveau en een doeltreffende en doelgerichte investering in het potentieel van 
jongeren is;
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6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende interventievormen gericht op het aanpakken van vroegtijdig 
schoolverlaten en de re-integratie van vroegtijdige schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een vergroting van de inzetbaarheid van jongeren en het 
wegnemen van de praktische en logistieke obstakels waar jongeren met complexere 
behoeften mee worden geconfronteerd;

7. ondersteunt de vaststelling van het programma Erasmus voor iedereen en het inlassen van 
een apart hoofdstuk voor jongeren alsook een afzonderlijke toewijzing van de 
begrotingsmiddelen, samen met meer ondersteuning voor degenen die op niet-
geïnstitutionaliseerde wijze actief zijn in het jongerenwerk; is van mening dat door het 
verwerven van meer en verschillende vaardigheden, ook door in het buitenland te 
studeren, de deelname van jongeren aan de samenleving wordt bevorderd en hun kansen 
op de arbeidsmarkt worden vergroot;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk onder jongeren te ondersteunen door voorzieningen 
en gunstige voorwaarden voor het opstarten van een eigen bedrijf te scheppen, 
bijvoorbeeld door de bureaucratische rompslomp te verminderen en een gunstig fiscaal 
beleid in te voeren;

9. is, in de context van de bevordering van zelfstandig werk onder jongeren, ingenomen met 
de voorgestelde opvolger van de Progress-microfinancieringsfaciliteit die is opgenomen in 
het programma voor sociale verandering en innovatie voor de periode 2014-2020 om, ook 
onder jongeren, beter aan de vraag te kunnen voldoen;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische beleidsaanpak waarin op integrale wijze wordt 
gekeken naar initiatieven op het gebied van onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en 
zelfstandig werk voor alle jongeren op alle verschillende niveaus;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige kaders voor stages, die 
worden geschraagd door financiële steun en verplichte controles en door een 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat actieve bevordering en 
bewustmaking met betrekking tot dergelijke programma's onder ondernemers nodig is;

12. benadrukt dat de Alliantie voor leerlingplaatsen ook Europese en nationale campagnes 
voor een mentaliteitsverandering met betrekking tot beroepsopleidingen moet 
ondersteunen en regelmatig een forum moet houden voor discussie met alle relevante 
Europese en nationale belanghebbenden over het toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de vergemakkelijking van de financiering voor 
grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten moet worden aangemoedigd, waardoor 
bedrijven en organisaties van sociale partners betrokken kunnen worden bij het opzetten 
van duale opleidingsstelsels;

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit van jonge werknemers te bevorderen door verdere 
vooruitgang te boeken in de richting van de wederzijdse erkenning van kwalificaties en 
vaardigheden en betere coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels, met name 
wat betreft pensioenstelsels, alsook door aanzienlijk te blijven investeren in taallessen;
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14. benadrukt dat EURES moet worden hervormd om werkzoekenden en baanwisselaars 
proactief aan bestaande vacatures te kunnen koppelen en dat, waar nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten worden hervormd, zodat deze hun activiteiten en 
aanpak beter op jongeren kunnen richten; benadrukt dat de voorlichting over EURES 
moet worden verbeterd ter vergroting van de zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de bestaande kansen op een baan;

15. verzoekt de lidstaten informeel leren en verworven vaardigheden terdege te erkennen en te 
valideren als een vorm van waardering van op de arbeidsmarkt vereiste competenties;

16. benadrukt dat het probleem van "verspilling van talent" moet worden aangepakt, omdat 
als hooggekwalificeerde en -geschoolde jongeren ver onder hun niveau werkzaam zijn, 
hun feitelijke vaardigheden en kwalificaties niet worden benut, terwijl dit tegelijkertijd in 
sociaal en psychologisch opzicht een negatieve invloed op hen heeft;

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke loopbaanbegeleiding en beroepskeuzebegeleiding te 
ontwikkelen waarmee al tijdens het voortgezet onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen in te voeren voor het toezicht op de geboden 
kansen en de beoordeling van de succesratio van de latere overgang naar werk van deze 
jongeren;

18. benadrukt dat alle financiële middelen die in de actieve bestrijding van jeugdwerkloosheid 
worden geïnvesteerd, doeltreffend moeten worden besteed; verzoekt de lidstaten een 
controle- en evaluatiesysteem voor de ten uitvoer gelegde werkgelegenheidsmaatregelen 
in te voeren, alsook een systeem om de doeltreffendheid van deze maatregelen na te gaan, 
teneinde steeds meer toe te werken naar empirisch onderbouwd beleid dat ook op EU-
niveau kan worden gedeeld;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PE508.047v01-00 8/11 PR\931503NL.doc

NL

TOELICHTING

De actuele situatie van de jongeren op de arbeidsmarkt is heel moeilijk. De werkloosheid 
onder de bevolking in de productieleeftijd bedraagt in het algemeen 11%, waarbij deze 
indicator onder jongeren twee keer zo hoog is en 23% bedraagt. Vandaag de dag zijn er in de 
Europese Unie meer dan 5,5 miljoen werklozen in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. De 
desbetreffende lidstaten verschillen onderling aanzienlijk - terwijl het percentage van de jonge 
werklozen in Duitsland en Oostenrijk niet hoger dan 9% is, is de jongerenwerkloosheid in het 
door de crisis geteisterde Griekenland en Spanje hoger dan 55%. De economische crisis, die 
in grotere of kleinere mate de desbetreffende lidstaten heeft geteisterd of nog steeds teistert, 
heeft er niet alleen voor gezorgd dat er geen nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan, maar dat 
werkgevers op zoek naar besparingen de reeds bestaande arbeidsplaatsen reduceren. En het 
ontslag betreft meestal en in grote aantallen personen met een tijdelijke aanstelling of 
contract, oftewel juist de jongeren die de arbeidsmarkt betreden of die sinds kort op de 
arbeidsmarkt actief zijn. Uit de statistieken blijkt dat in Europa de uitzendkrachten tot zelfs 
40% uit jonge mensen bestaan en dit afgezet tegen 13% van de in totaal in dienst zijnde 
personen. Hieraan dient nog het ontbreken van de ervaring en het gebrek aan de juiste 
kwalificatie ten opzichte van de behoeften van de arbeidsmarkt te worden toegevoegd. Dit 
alles zorgt voor een slecht perspectief voor jongeren die het volwassen leven ingaan. Het 
ontbreken van werk en van perspectieven op een snelle verandering van de ongunstige 
prognoses weerspiegelt zich in de verslechterende demografische situatie voor jongeren in 
Europa. De jongeren stellen het stichten van een gezin en het hebben van kinderen voor 
onbepaalde tijd uit, gezien de onzekere professionele toekomst die zij tegemoet gaan.

Om deze reden moet men de stappen die worden ondernomen om de jongerenwerkloosheid 
tegen te gaan, harmoniseren met de activiteiten gericht op het stimuleren van de algemene 
economische opleving en het hervormen van het aanstellingsbeleid. Wat nodig is, zijn 
initiatieven gericht op het ondersteunen van het ondernemerschap en zoveel mogelijk het 
behoud van de reeds bestaande arbeidsplaatsen. Bovendien dient men acties te ondernemen 
gericht op het aanmoedigen van ondernemers om ook nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. De 
feitelijke verbetering van de situatie van jongeren is in grote mate afhankelijk van de 
ondersteuning door de staat, het versterken van de samenwerking tussen diensten voor 
arbeidsvoorziening, instellingen op het gebied van beroepsadvisering, scholingsinstituten en 
instellingen voor het ondersteunen van jongeren. Ook de sociale partners en 
jongerenvertegenwoordigers of jongerenorganisaties zouden actief mee moeten doen. 

Het aannemen van een Jongerengarantie door de EPSCO-Raad vormt een belangrijke 
politieke impuls. Dit initiatief baseert zich op werkgarantie, een vervolgopleiding, een 
beroepsopleiding of stage voor jongeren in de leeftijd tot 25 jaar. Het lijkt erop dat in het licht 
van de onbetwistbare statistieken van de jongerenwerkloosheidsstructuur de doelgroep die 
van deze regeling gebruik kan maken, uitgebreid dient te worden tot de afgestudeerden tot 30 
jaar. De voor dit doel beschikbare financiële middelen afkomstig uit een apart budget en uit 
het Europees Sociaal Fonds vormen een instrument voor de reële ondersteuning van de 
lidstaten in deze moeilijke crisisperiode. Hierbij dient men in het bijzonder te wijzen op de 
belangrijke elementen die gecreëerd moeten worden om het succes van een dergelijke 
onderneming te garanderen, zoals de desbetreffende functiestructuur en de efficiëntie van de 
publieke en private aanstellingssector alsook het garanderen van de beroepsopleidingen en 
stages op hoog niveau.
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Het totaal van deze acties dient verband te houden met het vergroten van de ondersteuning 
aan de ondernemers en het organiseren van de tertiaire sector die aan het programma van de 
Jongerengarantie deel willen nemen, in nauwe samenwerking met de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling in de vorm van belastingverlichting, subsidies van de vaste kosten i.v.m. 
de werkgelegenheid en toegang tot de financiële middelen die de bedrijven ondersteunen die 
een opleiding op hoog niveau garanderen. Het is van belang dat de lidstaten zich niet alleen 
tot de opgesomde oplossingen beperken, die in het voorstel van de Europese Commissie zijn 
genoemd, maar dat zij ook de in andere lidstaten op efficiëntie getoetste instrumenten 
toepassen, die volledige aanpassing aan de specifieke situatie op de desbetreffende 
arbeidsmarkten mogelijk maken.

Als we het over de situatie van de jongeren hebben, mogen wij de zogenaamde NEET groep 
niet uit het oog verliezen, dat wil zeggen de jongeren die niet studeren, niet werken, geen 
beroepsopleiding volgen of vervroegd hun school verlaten. Hun percentage is de laatste jaren 
in Europa toegenomen en bedraagt momenteel meer dan 15%. Men zou dit verschijnsel van 
dichtbij moeten bekijken, des te meer omdat vroege schoolverlaters die niet eens de 
basiskwalificaties hebben verkregen, zichzelf veroordelen tot maatschappelijke uitsluiting. De 
lidstaten zouden een meer specifieke aanpak van de NEETs moeten uitwerken die een 
doelmatige interventie bestaande uit het tegengaan van het vervroegd schoolverlaten zou 
combineren met de wederopneming van vroege schoolverlaters, alsook zouden zij stappen 
moeten ondernemen ter vereenvoudiging van de overgang van school naar werk, waardoor de 
kans op werk voor jongeren zou toenemen en de praktische en logistieke barrières die 
jongeren met meer complexe behoeftes tegengekomen, zouden worden weggenomen.

Ongetwijfeld vormt het ontbreken van de juiste kwalificaties, naast het ontbreken van de 
beroepservaring, één van de belangrijkste oorzaken van de hoge jongerenwerkloosheid. Om 
deze reden is het moderniseren van het onderwijs essentieel. Dit zou kunnen bestaan uit het 
veranderen van het onderwijsbeleid als basisinstrument van het investeren in de toekomst van 
de jongeren en in het verbeteren van hun situatie op de arbeidsmarkt door het aanpassen van 
de onderwijsprogramma's aan de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. Om 
dit doel te kunnen bereiken zal het aangepaste systeem voor de individuele beroepsadvisering 
behulpzaam zijn. Het dient al op de middelbare school toegankelijk te zijn samen met het 
monitoringsysteem van de toekomstige vacatures en op basis van de toekomstige 
inzetbaarheid waardoor de keuzes van de vervolgopleiding meer bewust en doordacht zullen 
zijn. 

Een van de belangrijke elementen van het beleid van het inzetten van jongeren op de 
arbeidsmarkt is ongetwijfeld het promoten van het zelfstandig ondernemerschap. Alle stappen 
gericht op het ontwikkelen van het zelfstandig ondernemerschap, de zelfstandige initiatieven 
en het ontwikkelen van de individuele talenten dienen te worden voortgezet en ondersteund. 
De jongeren zouden moeten weten hoe zij als zelfstandig ondernemer kunnen opereren, waar 
zij hulp kunnen zoeken voor administratieve ondersteuning en het in het leven geroepen 
systeem van voordelen en preferentiële voorwaarden in de vorm van belastingvoordelen of -
vrijstellingen moet hen daarbij aanmoedigen. Om deze reden is het van groot belang dat de 
gedachte ter bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en het vereenvoudigen van het 
verkrijgen van de financiële middelen voor het opstarten van een activiteit in het Programma 
voor Verandering en Innovatie in 2014-2020 zal worden voortgezet.
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De beroepsmobiliteit vormt tevens een instrument om de jongerenwerkloosheid te bestrijden. 
In de Europese Unie zijn er meer dan 1 miljoen ingeschreven vacatures. Echter blijven deze 
vacatures onvervuld omdat er geen interesse is daar waar ze beschikbaar zijn. Wonen buiten 
het land van herkomst is niet populair. Er is vastgesteld dat slechts 2% van de EU 
staatsburgers in een andere dan zijn oorspronkelijke lidstaat woont. Aangezien jongeren meer 
de neiging en de capaciteit hebben om zich te verplaatsen, dient men hen dit makkelijker te 
maken bij het zoeken naar werk. De verdere vooruitgang op het gebied van de onderlinge 
erkenning van de kwalificaties en vaardigheden alsook de coördinatie van de landelijke 
systemen voor de sociale zekerheid, in het bijzonder het pensioensysteem en de aanzienlijke 
investering in het leren van vreemde talen, vormen de essentiële elementen van de 
mobiliteitsondersteuning. Het voortzetten van de hervorming van het EURES netwerk dat de 
jongeren toegang tot informatie verschaft zodat zij actief naar de vacatures kunnen zoeken, is 
ook een tegemoetkoming. Het voortzetten van de promotie van deze instelling is nodig samen 
met het vergroten van haar herkenning en toegankelijkheid alsook het verbeteren van de 
beroepsadvisering.

Het dient benadrukt te worden dat het oprichten van een aparte jongerenafdeling in het kader 
van het programma Erasmus voor Iedereen met een aparte financiering alsook het 
ondersteunen van de jongerengroepen die zich inzetten voor het activeren van jongeren, maar 
dan in niet-geïnstitutionaliseerde vorm. Het verwerven van verschillende vaardigheden, ook 
op informele wijze, zal eveneens de deelname van jongeren aan de maatschappij promoten en 
het zal de concurrentiepositie van jonge mensen op de arbeidsmarkt versterken.

Het is heel belangrijk om jongeren een afstudeerstage op hoog niveau aan te bieden, om 
geschikte financiële ondersteuning aan de ondernemingen te geven die stageplekken 
aanbieden en dat het verplichte monitoringsysteem wordt ingevoerd dat het handhaven van 
een geschikt niveau en efficiëntie van stages zal garanderen. Het voortzetten van het intensief 
promoten van de afstudeerstages bij de werkgevers is nodig. Het gaat om de werkgevers die 
dit systeem beschouwen als de mogelijkheid om iemand op een concrete werkplek voor te 
bereiden waardoor hij een goed opgeleide en gekwalificeerde werknemer werft en behoudt. 
De voortzetting van de veranderingen in het beroepsonderwijs dient te worden gestimuleerd. 
Men dient Europese en nationale campagnes voor de promotie van het beroepsonderwijs te 
organiseren en te ondersteunen alsook de Europese strategie voor beroepstages te monitoren. 

Het is tevens van groot belang dat de lidstaten het non-formeel leren, dat wil zeggen de 
vaardigheden die buiten het onderwijssysteem om zijn behaald, erkennen en bevestigen. Zij 
kunnen een positieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, hun 
maatschappelijke betrokkenheid bevorderen, de maatschappelijke integratie versterken en de 
situatie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Men dient tevens het probleem van “hersenverkwisting” te signaleren bestaande uit het 
dwingen van gekwalificeerde en competente jongeren om te werken ver beneden hun 
potentiële mogelijkheden, wat niet alleen negatieve maatschappelijke gevolgen heeft, maar 
ook psychologische consequenties voor de jongeren zelf. 

Samenvattend dienen alle stappen die door de lidstaten worden ondernomen, te worden 
geanalyseerd met betrekking tot hun doelmatigheid. De geïntroduceerde mechanismen dienen 
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tijdens de uitvoering te worden gemonitord en de uitgegeven financiële middelen dienen 
efficiënt te worden gecontroleerd. De heel moeilijke situatie van jongeren vereist beslist een 
interventie en investering met de desbetreffende financiële middelen. Gezien de huidige 
economische situatie in Europa en het prevalerende financiële consolidatiebeleid, dienen deze 
middelen doelgericht te worden ingezet om een zichtbare verbetering van de situatie teweeg te 
brengen.


