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Prijs van het EESC
voor het maatschappelijk middenveld 2017
Innovatieve projecten ter bevordering 
van kwalitatief hoogwaardige arbeid en 
ondernemerschap met het oog op de toekomst
van werk

Het is immers 
doorgaans 
dankzij hun werk 
dat mensen ten 
volle kunnen 
deelnemen aan 
de samenleving, 
sociale 
netwerken 
kunnen 
opbouwen en 
zich kunnen 
ontplooien.

Inleiding door de voorzitter

Bijna tien jaar na het uitbreken van de economische en financiële crisis 
worstelt de Europese Unie nog steeds met hoge werkloosheidscijfers. 
Ondanks recente verbeteringen zat in 2016 8,6 % van de beroepsbevolking 
– bijna 21 miljoen mensen – zonder werk.

Er zijn verschillende vormen van werkloosheid die dringend moeten 
worden aangepakt. Langdurige werkloosheid, goed voor bijna 50 % van 
het totaal, heeft tot gevolg dat mensen hun vaardigheden kwijtraken, het 
contact met de arbeidsmarkt verliezen en een groter risico lopen op sociale 
uitsluiting. Een andere kwestie die dringend moet worden aangepakt is de 
jeugdwerkloosheid, die in 2016 meer dan 19 % bedroeg. Vrouwen, met 
name moeders en vrouwen met zorgtaken, blijven ondervertegenwoordigd 
op de arbeidsmarkt. Veel van deze vrouwen verdienen minder en hebben 
een kortere loopbaan, met als gevolg dat hun pensioen lager uitvalt.

Het aantal mensen in de Europese Unie dat het risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting is gestegen van 116 miljoen in 2008 tot bijna 118 miljoen 
in 2016. Dit is met name te wijten aan werkloosheid: het is immers doorgaans 
dankzij hun werk dat mensen ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving, 
sociale netwerken kunnen opbouwen en zich kunnen ontplooien.
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Sociale dumping, uitbuiting van werknemers, het succes van ideologieën 
die wars zijn van solidariteit, en de uitholling van de verworvenheden 
van het Europees sociaal model, worden in de hand gewerkt door de 
technologische en demografische ontwikkelingen, de globalisering en 
nieuwe productiewijzen. Fatsoenlijke, stabiele en voltijdse banen moeten 
het veld ruimen voor allerlei vormen van illegaal en onzeker werk, of werk dat 
zo slecht betaald wordt dat het niet eens een uitweg uit de armoede biedt.

In dit verband wil het Europees Economisch en Sociaal Comité met de 
editie 2017 van zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld projecten 
belonen die bevorderlijk zijn voor het creëren van hoogwaardige banen en 
ondernemerschap dat mogelijkheden biedt op het vlak van werkgelegenheid. 
Het gaat om projecten die gericht zijn op jongeren, migranten en anderen 
die maar moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Het is mij een groot genoegen deze prijs aan de winnaars te mogen uitreiken. 
Natuurlijk wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hen te feliciteren, 
maar ik wil ook hulde brengen aan alle burgers en maatschappelijke 
organisaties, wier harde werk en inzet voor de verbetering van het leven van 
de mensen een voorbeeld is voor iedereen.

Georges Dassis, voorzitter van het EESC

European Economic and Social Committee

De jaarlijkse EESC- 
prijs voor het 

maatschappelijk 
middenveld wil 

projecten belonen 
die bevorderlijk 

zijn voor het 
creëren van 

hoogwaardige 
banen en 

ondernemerschap 
dat mogelijk-

heden biedt op
het vlak van 

werkgelegenheid. 
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Scheppen van banen: een uitdaging voor de EU, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld

De EU-lidstaten zijn primair verantwoordelijk voor het werkgelegenheidsbeleid, terwijl de EU samen 
met hen aan een gecoördineerde strategie – de Europese werkgelegenheidsstrategie – werkt om het 
scheppen van meer en betere banen te ondersteunen.

Na tal van maatregelen en belangrijke hervormingen is er in Europa weer sprake van economische groei 
en van een aantal positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

Bijna één op de tien personen in de EU-28 is echter werkloos en één op de vier loopt het risico op 
armoede of sociale uitsluiting. Van de jongeren van vandaag, zelfs degenen die het best zijn opgeleid, is 
19 % werkloos, en ze kennen nogal wat problemen: de overgang van school naar werk is niet gemakkelijk 
en in vergelijking met vorige generaties krijgen ze vaker te maken met onzekere banen en atypische 
arbeidsovereenkomsten. Bovendien bestaan er wat werkloosheid en het risico op armoede betreft grote 
verschillen tussen de EU-lidstaten. 

Voor hun eigen welzijn en dat van de hele samenleving, met name in het licht van de demografische 
ontwikkelingen, mag Europa zijn mensen niet aan hun lot overlaten, omdat het gevaar dan is dat hun 
talenten en mogelijkheden niet worden benut. Er zijn daarom nog meer maatregelen nodig om de 
arbeidsmarkten inclusiever te maken, belemmeringen voor participatie weg te nemen en mensen uit 
alle leeftijdsgroepen ongeacht hun achtergrond aan te moedigen om in loondienst te gaan werken 
of voor zichzelf te beginnen. Het maatschappelijk middenveld draagt hieraan bij door te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om lonende en hoogwaardige banen te creëren en ondernemerschap te 
bevorderen, met name onder kansarme of op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigde groepen. Met 
initiatieven uit het maatschappelijk middenveld kunnen mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan 
vaak met een meer op hun persoonlijke situatie afgestemde aanpak worden geholpen, precies wat nodig 
is om hun behoeften serieus te nemen.

EESC-Prijs voor het maatschappelijk middenveld: achtergrond

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is het enige orgaan dat de belangen van alle sectoren 
van het maatschappelijk middenveld op EU-niveau behartigt. Een van zijn belangrijkste taken is om meer 
ruchtbaarheid te geven aan de vitale rol die maatschappelijke organisaties spelen bij de ontwikkeling van 
een Europese identiteit, op zo’n manier dat de waarden waarop de Europese integratie steunt kracht wordt 
bijgezet.

Met het oog daarop heeft het EESC in 2006 de prijs voor het maatschappelijk middenveld ingevoerd. 
De prijs is een beloning voor voltooide of lopende projecten die wat de Europese identiteit, de Europese 
integratie en de verbetering van de levensomstandigheden in steden en regio’s betreft werkelijk resultaat 
hebben opgeleverd.

Aan de wedstrijd kunnen alle maatschappelijke organisaties meedoen die officieel in de EU zijn 
geregistreerd en op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau actief zijn, alsook 

personen uit heel Europa, ongeacht of zij EU-burgers zijn dan wel onderdanen 
van andere landen die legaal in de EU verblijven. Elk jaar ligt de focus 

op een ander thema.
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De afgelopen jaren zijn er prijzen toegekend aan initiatieven die het leven van vluchtelingen en migranten 
verbeteren, armoede en sociale uitsluiting bestrijden, de Roma ondersteunen, duurzame levensstijlen en 
groene banen bevorderen, een impuls geven aan netwerken, onderwijs en campagnes en de belangen 
van jongeren beschermen.

De editie van 2017

Aangezien de strijd van de EU tegen de werkloosheid moet worden opgevoerd, is de prijs voor het 
maatschappelijk middenveld 2017 bedoeld voor initiatieven gericht op een betere integratie op de 
arbeidsmarkt van groepen die specifieke steun nodig hebben. Hiertoe behoren jongeren, met name 
jongeren die geen onderwijs, werk of opleiding volgen, mensen met een migratie-achtergrond, langdurig 
werklozen, vrouwen die ver van de arbeidsmarkt af staan, etnische minderheden, gehandicapten en 
mensen die in armoede leven. De initiatieven hebben betrekking op ten minste een van de volgende 
thema’s:

• toepassing en handhaving van non-discriminatie bij de integratie op de arbeidsmarkt;
• nieuwkomers en kansarmen toegang bieden tot de arbeidsmarkt door ervoor te zorgen dat zij in 

een hoogwaardige baan dan wel als zelfstandige of ondernemer aan de slag kunnen;
• ontwikkeling van innovatieve vormen van arbeidsintegratie voor kansarme en kwetsbare personen;
• zorgen voor reguliere banen of sociale werkplaatsen voor kansarme en kwetsbare personen om 

hen te helpen een reguliere baan te vinden;
• individuele advies- en begeleidingsdiensten om werklozen aan werk te helpen;
• onderwijs en opleidingen op maat om kwetsbare personen beter inzetbaar te maken;
• bewustmaking, bevordering van wederzijds leren en verspreiding van geslaagde innovatieve 

maatregelen om mensen, ook degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, aan een baan te 
helpen.

Het EESC heeft 111 inschrijvingen ontvangen uit 25 landen, waarvan er 104 voor de wedstrijd in aanmerking 
kwamen. Een uit tien leden bestaand deskundigenpanel heeft deze initiatieven aan verschillende criteria 
getoetst. Deze omvatten: het vermogen om ook op de lange termijn effect te sorteren en anderen in 
Europa te inspireren op dezelfde of op andere gebieden, de mate waarin begunstigden en andere actoren 
bij het initiatief betrokken zijn, en de mogelijkheden die het biedt om goede praktijken uit te wisselen en 
mensen meer bewust te maken van aanverwante thema’s. Het panel heeft ook gekeken naar creativiteit, 
uniciteit en innovatie: nieuwe ideeën en nieuwe of betere manieren om bestaande maatregelen toe te 
passen of aan te passen aan verschillende situaties of groepen.

Op basis van het oordeel van het panel heeft het EESC op 7 december 2017 in Brussel de prijzen uitgereikt 
aan de winnaars. In totaal werd er 50 000 EUR verdeeld over vijf projecten, waarvan 14 000 EUR voor de 
eerste prijs en 9 000 EUR voor elk van de andere winnaars.

Meer informatie

Prijs van het EESC voor het maatschappelijk middenveld 2017:
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2017-eesc-civil-society-prize-
innovative-projects-promote-quality-employment-and-entrepreneurship-future-work

EESC-webpagina’s over werkgelegenheid:
http://www.eesc.europa.eu/nl/policies/policy-areas/employment

http://www.eesc.europa.eu/nl/policies/policy-areas/employment
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DUO for a JOB 

Het Belgische project DUO for a JOB is gebaseerd op twee vaststellingen: de 
werkloosheid is enorm hoog onder jongeren, met name jongeren met een 
migratieachtergrond; en de arbeidsparticipatiegraad van Belgische oudere 
burgers is een van de laagste van alle EU-landen (48,8 %) terwijl tegelijkertijd 
70 % van deze ouderen geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk.

“DUO for a JOB koppelt jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond aan 
50-plussers die over beroepservaring beschikken en jongeren kunnen begeleiden 
en ondersteunen in hun zoektocht naar werk”, aldus Emmanuelle Ghislain, 
coördinator van het project.

Gedurende 6 maanden doorlopen de deelnemers 
een proces van 10 stappen, gaande van een eerste 
informatiebijeenkomst tot een eindevaluatie. Het 
duo werkt 2 à 3 uur per week aan de ontwikkeling 
van een professioneel project voor de jonge werk-
zoekende. Dit omvat het definiëren van het project, 
het schrijven van een cv en begeleidende brieven, 
het bijwonen van projectactiviteiten zoals cv- of 
LinkedIn-workshops en proefsollicitatiegesprekken.

“Via een mentoring-programma moedigt DUO for a JOB ervaringsuitwisseling 
aan tussen generaties en tussen culturen, en helpt het jongeren makkelijker een 
baan te vinden. Tegelijkertijd worden ook de waardevolle ervaringen van de 
ouderen erkend”, voegt mevrouw Ghislain daaraan toe.

Een ander aspect van het project betreft het lobbyen voor meer diversiteit 
en interculturele en intergenerationele uitwisseling in het maatschappelijk 
middenveld, in bedrijven en in instellingen.

DUO for a JOB werd in 2013 opgericht door een groep vrienden die wilden 
bijdragen aan de opbouw van een meer inclusieve samenleving. De groep 
telde niet meer dan twee vrijwilligers en een twaalftal mentors in Brussel. 
Vandaag zijn er 25 voltijdse werknemers, 500 mentors en 150 vrijwilligers 
in Brussel, Antwerpen en Luik werkzaam, en wordt het project ondersteund 
door verschillende particuliere en openbare instellingen.
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www.duoforajob.be

MEER INFORMATIE OP:

DUO for a JOB koppelt jonge werkzoekenden 
met een migratieachtergrond aan 50-plussers 

die over beroepservaring beschikken en 
jongeren kunnen begeleiden en ondersteunen 

in hun zoektocht naar werk.

Tot dusver werden 900 duo’s samengesteld en heeft 
56 % van de jongeren binnen een jaar na deelname 
een baan gevonden. Als ook stages en inschrijving 
op programma’s voor beroepsopleiding worden 
meegeteld dan komt dit percentage op 75  % te 
liggen. Voorts meldt 94 % van de meer dan 500 
mentoren zich opnieuw aan voor een nieuwe 
periode van 6 maanden; zo hebben sommigen 
daarbij maar liefst negen personen begeleid.

Bij het project zijn momenteel mensen van meer 
dan 70 nationaliteiten en uit 50 bedrijfssectoren 
betrokken. Doel is om in de komende 5 jaar het aantal begunstigden met 
50 % per jaar op te trekken en het project tot Gent en Charleroi in België 
alsook vijf steden in andere Europese landen, eerst in Frankrijk en Italië, uit te 
breiden. Het team werkt aan een model ter ondersteuning van internationale 
ontwikkeling, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. DUO for a JOB 
streeft er ook naar een percentage te behouden van 50 % deelnemers die 
binnen de 12 maanden werk vinden, en wil 2 000 extra mentoren aanwerven.

“Onze voordracht voor de EESC-prijs bevestigt dat onze inspanningen stroken 
met het algemene streven naar meer gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het is 
voor ons een eer en een unieke gelegenheid om kennis te maken en ervaringen 
uit te wisselen met andere initiatieven, en samen aan een sterker Europa te 
bouwen”, zo besluit mevrouw Ghislain.

http://www.duoforajob.be
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