
 
Werkloosheid verminderen: wat doet de EU?
 

De EU wil tegen 2020 75 procent van mensen tussen de 20-64 jaar oud werkgelegenheid
bieden.  Ontdek hoe de EU zich inzet voor werkloosheid en armoedebestrijding.
 
De economische en financiële crisis van 2008 trof de wereldeconomie, inclusief het
werkgelegenheids- en sociaal beleid. Als gevolg daarvan stegen de werkloosheidscijfers in alle
EU-landen.
 
Hoewel de arbeidsmarktomstandigheden en de rechten van werknemers in de EU de afgelopen
jaren aanzienlijk zijn verbeterd, blijven de bestrijding van werkloosheid en de gevolgen van de
COVID-crisis belangrijke uitdagingen voor de Europese Unie op weg naar hoogwaardige banen
en een sociaal inclusief Europa.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid/20170616STO77648


Op een aantal gebieden zijn inspanningen geleverd, waaronder het helpen van jongeren bij het
betreden van de arbeidsmarkt, het bestrijden van langdurige werkloosheid, het verbeteren van
vaardigheden en het vergemakkelijken van de mobiliteit van werknemers in de EU.
 
Lees meer over hoe de EU banen en werknemers beschermt die zijn getroffen door de
coronaviruspandemie.
 
Werkloosheid in de EU 
In april 2021 bedroeg het werkloosheidspercentage in de eurozone 8 procent, een daling van
8,1 procent in maart 2021 en een stijging van 7,3 procent in april 2020.
 
  
EU versus competenties van EU-landen 
De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheids- en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de EU-
landen zelf. De EU vult de acties van de EU-landen aan, coördineert deze en bevordert de
uitwisseling van de beste werkwijzen.
 
 
Volgens de zogenaamde horizontale sociale clausule in artikel 9 van het VWEU (Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie), moet de Unie rekening houden bij het bepalen
en uitvoeren van al haar beleidsmaatregelen en activiteiten met als doelstelling een hoog
niveau van werkgelegenheid te verstrekken.
 
 
 
Europese werkgelegenheidsstrategie 
De EU-landen hebben in 1997 een reeks gemeenschappelijke doelstellingen en streefcijfers
voor het werkgelegenheidsbeleid vastgesteld, de werkloosheid bestreden en meer en betere
banen in de EU gecreëerd. Dit staat ook wel bekend als de Europese
werkgelegenheidsstrategie (EWS).
 
De Commissie bewaakt en implementeert de strategie via het Europees semester, een
jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid op EU-niveau.
 
 
De doelstelling voor 2020 streeft ernaar dat 75% van de mensen tussen de 20-64 jaar tegen
die tijd over werkgelegenheid beschikken. Daarnaast is het doel om de 116,1 miljoen mensen
(EU-27) die het risico liepen op armoede of sociale uitsluiting (in 2008), te verminderen naar
96,2 miljoen mensen.
 
 
In 2017 was 72,2% van de EU-bevolking van 20-64 jaar in dienst, wat slechts 2,8 procent onder
het streefcijfer is van 2020. In 2016 liepen 118,0 miljoen mensen in alle 28 EU-landen het risico
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200416STO77205/de-economische-impact-van-covid-19-EU100-mld-om-mensen-aan-het-werk-te-houden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200416STO77205/de-economische-impact-van-covid-19-EU100-mld-om-mensen-aan-het-werk-te-houden
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:C2012/326/01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:C2012/326/01
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=101
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=101
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8d/Europe_2020_headline_indicators%2C_EU-28%2C_2008_and_2013%E2%80%9317.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_executive_summary#The_Europe_2020_strategy


op armoede of sociale uitsluiting.
 
 
De Commissie volgt en implementeert de strategie via het Europees semester, een jaarlijkse
cyclus van de coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid op Europees niveau.
 
 
In de context van het Europees semester en op basis van werkgelegenheidsrichtsnoeren -
gemeenschappelijke prioriteiten en streefcijfers voor het nationale werkgelegenheidsbeleid -
wordt de sociale en werkgelegenheidssituatie in Europa geëvalueerd. Om EU-landen helpen
vooruitgang te boeken, zorgt de Commissie voor landenspecifieke aanbevelingen. Deze zijn op
basis van de vorderingen voor elke doelstelling.
 
 
 
Hoe wordt het gefinancierd? 
Het Europees Parlement heeft voorgesteld om de financiering in de langetermijnbegroting van
de EU voor 2021-2027 te verhogen. De nieuwe versie van het fonds, bekend als hetEuropees
Sociaal Fonds (ESF), met een budget van 88 miljard euro, richt zich op onderwijs, opleiding en
levenslang leren, evenals gelijke toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid, sociale inclusie
en armoedebestrijding.
 
 
Het Europees Parlement stelt voor om de financiering van de volgende EU-begroting voor de
lange termijn te verhogen (2021-2027). Daarbij ligt een primaire focus op onderwijs,
werkgelegenheid en sociale inclusie. De nieuwe versie van het fonds, het Europees Sociaal
Fonds Plus (ESF +), zou de kwaliteit van het werk verhogen, het voor mensen gemakkelijker
maken om in een ander deel van de EU werk te vinden, het onderwijs verbeteren, en sociale
insluiting en gezondheid bevorderen.
 
 
Het programma van de EU voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is bedoeld
om het werkgelegenheids- en sociaal beleid te moderniseren, voor de bevordering van de
toegang tot financiering voor sociale ondernemingen of kwetsbare personen die een micro-
onderneming willen opzetten en om de arbeidsmobiliteit via het EURES-netwerk te verbeteren.
 
Het European Jobs Network faciliteert mobiliteit door informatie te verstrekken aan werkgevers
en werkzoekenden en heeft daarnaast een database met vacatures en applicaties in heel
Europa ter beschikking.
 
 
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ondersteunt werknemers
die hun baan verliezen als gevolg van globalisering (bedrijven mogen hun productie naar derde
landen staken of verplaatsen), of door de economische en financiële crisis. De ondersteuning
omvat het vinden van nieuw werk of hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018D1215
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=nl
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=nl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20181129STO20519/european-social-fund-fighting-poverty-and-unemployment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20181129STO20519/european-social-fund-fighting-poverty-and-unemployment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160223IPR15436/Matching-job-seekers-and-vacancies-across-Europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en


Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ondersteunt initiatieven
van EU-landen om voedsel, materiële hulp en sociale inclusie te bieden aan de meest
behoeftigen om hen uit de armoede te helpen.
 
 
De bijgewerkte versie van het ESF + zou een aantal bestaande fondsen en programma's, zoals
het ESF, het EaSI, het FEAD, het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het EU-
gezondheidsprogramma, samenvoegen, de middelen bundelen en meer geïntegreerde en
gerichte steun bieden aan de burgers.
 
De strijd tegen jeugdwerkloosheid 
Een van de EU-maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid is de jongerengarantie,
waarbij EU-landen zich inzetten om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 30 jaar een
kwalitatief aanbod van werk, voortgezet onderwijs, een traineeship of een stage ontvangen
binnen vier maanden nadat zij het formele onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn verklaard.
De uitvoering van de jongerengarantie wordt ondersteund door EU-investeringen via het
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.
 
 
Het Europees Solidariteitskorps stelt jongeren in staat om vrijwilligerswerk te doen en te
werken aan solidariteitsgerelateerde projecten in heel Europa. Het EURES-banenplatform,
helpt jongeren van 18 tot 35 jaar en focust op het opdoen van professionele ervaring in het
buitenland, het vinden van een stage of een traineeship.
 
Juiste vaardigheden, juiste baan 
De EU ondersteunt burgers om banen van goede kwaliteit te vinden en betere carrièrekeuzes te
maken door hen hulp te bieden bij vaardigheden te verwerven en te verbeteren, kwalificaties
beter vergelijkbaar te maken en informatie te verstrekken over welke vaardigheden belangrijk
zijn voor welke baan.
 
 
De nieuwe vaardighedenagenda voor Europa, gelanceerd in 2016, bestaat uit 10 kernacties
om de juiste training en ondersteuning beschikbaar te stellen voor burgers en om een aantal
bestaande instrumenten te herzien, zoals het Europese Europass CV-formaat.
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=nl
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_nl
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_nl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid/20180703STO07134
https://ec.europa.eu/eures/public/nl/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=nl


De uitdaging om langdurige werkloosheid aan te
pakken 
Langdurige werkloosheid (personen die langer dan twaalf maanden werkloos zijn), is een van
de oorzaken van aanhoudende armoede. In sommige EU-landen blijft dit percentage zeer hoog
en omvat het nog steeds bijna 50% van de totale werkloosheid.
 
 
Om langdurig werklozen beter te integreren op de arbeidsmarkt, hebben de EU-landen
aanbevelingen aangenomen. Langdurig werklozen worden aangemoedigd zich te registeren bij
een dienst voor arbeidsbemiddeling, hun behoeftes te indentificeren door middel van individuele
diepgaande beoordelingen, evenals het opstellen van een plan op maat om hen weer aan werk
te helpen. Dit zou beschikbaar zijn voor iedereen die 18 maanden werkloos is geweest.
 
 
Langdurige afwezigheid op het werk leidt vaak tot werkloosheid en tot werknemers die de
arbeidsmarkt definitief verlaten. Om werknemers, die bijvoorbeeld gewond zijn geraakt op de
werkplek of chronische gezondheidsproblemen hebben, te behouden en opnieuw te
reïntegreren, heeft het Europees Parlement in 2018 een aantal maatregelen geformuleerd
waaraan EU-landen kunnen werken.
 
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn het flexibeler maken van werkplekken door middel van
programma's voor het ontwikkelen van vaardigheden, zorgen voor flexibele
arbeidsomstandigheden en ondersteuning bieden aan werknemers, inclusief coaching en
toegang tot een psycholoog of therapeut.
 

Herstellende werknemers terug op de arbeidsmarkt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rate_EU-28_2007-2017,_%25.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rate_EU-28_2007-2017,_%25.PNG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016H0220%2801%29&qid=1456753373365
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video


•

Bevordering van de mobiliteit van werknemers
 
Werkloosheid kan aangepakt worden door de verbetering van de mobiliteit van werknemers. De
EU heeft een reeks gemeenschappelijke regels ingevoerd om de sociale burgerrechten te
beschermen wanneer mensen zich binnen Europa verplaatsen, waaronder bijvoorbeeld regels
betreffende werkloosheid, ziekte, moeder- en vaderschap en gezinsbijslagen. Regels voor
detachering van werknemers leggen het beginsel vast voor het principe van hetzelfde loon voor
hetzelfde werk op dezelfde werkplek.
 
 
 
Kom meer te weten over sociaal beleid
 

Hoe verbetert de EU werknemersrechten en arbeidsomstandigheden? 
 

Een betere werkplek
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Meer informatie
Factsheet
Briefing (Engels)
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid/20171012STO85930
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/54/employment-policy
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630274/EPRS_BRI(2018)630274_EN.pdf

