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VOORWOORD
De bijzonder kwetsbare situatie van jongeren op de arbeidsmarkt is reeds lange tijd een bron van
bezorgdheid, zowel op Europees als nationaal niveau. De werkloosheid is van oudsher veel hoger onder
jongeren dan onder de bevolking in het algemeen. In 2008 - voor het uitbreken van de financiële crisis zat circa 16% van de Europese jongeren tussen de 15-24 jaar zonder werk, ongeveer twee keer zo veel
als de rest van de bevolking. Jongeren werden zeer hard getroffen door de crisis: in 2013 bedroeg de
jeugdwerkloosheid in de EU28 23,5 %, terwijl het algemene werkloosheidspercentage 10,8% bedroeg.
Zo'n 7,5 miljoen jonge Europeanen in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar behoren tot "NEET"-groep (Not in
Employment, Education or Training): zij werken niet, volgen geen onderwijs en ook geen opleiding.
Het EESC heeft deze werkloosheidscijfers al ettelijke malen scherp veroordeeld en heeft er bij alle
stakeholders op aangedrongen snel doeltreffende en afdoende maatregelen te nemen om deze vicieuze
cirkel te doorbreken, die immers de toekomst van een hele generatie dreigt te verstoren. Het heeft
gevraagd dat er werkelijk in jongeren wordt geïnvesteerd; op de lange termijn zullen de vruchten
daarvan kunnen worden geplukt.
Het moge duidelijk zijn dat de vooruitzichten voor de groei van de werkgelegenheid in hoge mate
afhangen van het vermogen van de EU om economische groei te genereren via passende macroeconomische beleidsmaatregelen en beleidsmaatregelen op het gebied van industrie en innovatie.
Hoe dan ook, bestrijding van de hoge jeugdwerkloosheid heeft al tot tal van initiatieven op EU-niveau
geleid, zoals het Werkgelegenheidspakket voor jongeren, de Jongerengarantie, de Europese Alliantie
voor leerlingplaatsen, het Kwaliteitskader voor stages en de hervorming van het Eures-banennetwerk.
Tegen deze achtergrond heeft de waarnemingspost Arbeidsmarkt van het Europees Economisch en
Sociaal Comité een studie uitgevoerd naar de implementatie van het EU-werkgelegenheidsbeleid voor
jongeren in zes lidstaten: Griekenland, Kroatië, Italië, Oostenrijk, Finland en Slowakije, vanuit het
oogpunt van het maatschappelijk middenveld. Aan deze studie hebben vele vertegenwoordigers van
de sociale partners, jongerenorganisaties en overheidsorganen bijgedragen, die wij van harte danken
voor hun engagement en medewerking.

Christa Schweng
voorzitter van de waarnemingspost Arbeidsmarkt en
rapporteur van de studie
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METHODE
Deze studie geeft de standpunten van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld weer
over:


de beleidsmaatregelen die op nationaal niveau worden genomen om jongeren aan een
baan te helpen, met inbegrip van de uitvoering en werkelijke impact;



de goede praktijken of problemen die in de lidstaten aan het licht zijn gekomen;



hun betrokkenheid bij het werkgelegenheidsbeleid voor jongeren, en de lopende
hervormingen.

Deze aanpak geeft nationale stakeholders de gelegenheid om commentaar te geven en aanbevelingen
te doen over het werkgelegenheidsbeleid voor jongeren, om van elkaar te leren en meer inzicht te
krijgen in de werking van de nationale stelsels.
De zes lidstaten zijn geselecteerd op grond van hun specifieke situatie wat jongerenbeleid betreft, het
aantal werklozen en NEET's (jongeren die niet werken en ook geen onderwijs of een opleiding volgen),
maar ook is gekeken naar andere specifieke uitdagingen (zoals langdurige werkloosheid en de integratie
van de Roma). Een en ander is gebaseerd op de beschikbare informatie, en op gesprekken tussen
vertegenwoordigers van het EESC, de Commissie en permanente vertegenwoordigingen bij de EU.
Werkloosheidspercentage 15- tot 24-jarigen, 2013 (Bron: Eurostat)

3

2013

Werkloosheidspercentage
15- tot 24-jarigen

Werkloosheidspercentage
25- tot 74-jarigen

NEET percentage
(noch aan het werk,
noch onderwijs of
een opleiding
volgend)
15- tot 24-jarigen

EU (28
lidstaten)

23.5 %

9.5 %

13 %

Griekenland

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Kroatië

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Italië

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Oostenrijk

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Slowakije

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Finland

19.9 %

6.5 %

9.3 %

Lidstaten

Bron: Eurostat

De studie is uitgevoerd door middel van:


een vragenlijst die is toegezonden aan de belangrijkste sociale partners en
jongerenorganisaties uit de zes geselecteerde landen (zie Bijlage). De vragen hadden
betrekking op het leerlingstelsel, stages, de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie,
mobiliteit, ondernemerschap en andere factoren zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid en
meer algemene maatregelen om te voorkomen dat jongeren de moed verliezen.
De respons varieerde van land tot land: in Oostenrijk en Italië hebben zowel vakbonden als
werkgeversorganisaties de vragenlijst ingevuld. In Kroatië waren de antwoorden afkomstig
van werkgevers en werknemers, en van het Jongerennetwerk. In Slowakije hebben zowel
vakbonden als werkgeversorganisaties geantwoord, plus het Slowaakse Instituut voor de
werkgelegenheid. In Finland hebben vakbonden en de Finse jongerenorganisatie de
vragenlijst ingevuld, en in Griekenland ten slotte hebben één werkgeversorganisatie en de
nationale jongerenraad gereageerd, terwijl ook het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken
en de openbare dienst voor arbeidsvoorziening een bijdrage hebben geleverd aan de
enquête.
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interviews in het veld met vertegenwoordigers van de belangrijkste overkoepelende

vakbonden en werkgeversorganisaties, jongerenorganisaties en overheden - tijdens
studiebezoeken van teams bestaande uit drie WAM-leden en een administrateur van het
secretariaat (zie onderstaande tabel);


documentonderzoek - verzameling van relevante documenten van de Europese instellingen,
denktanks, ministeries en permanente vertegenwoordigingen bij de EU van de
geselecteerde lidstaten, nationale SER's, sociale partners, maatschappelijk middenveld,
enz.;



een door de WAM georganiseerde hoorzitting op 1 april 2014 in Brussel, waaraan werd
deelgenomen door leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de
Europese Commissie, Eurofound, de sociale partners op EU-niveau, en nationale en
Europese jongerenorganisaties.

NB: Onderstaande standpunten vertegenwoordigen de standpunten van de respectieve nationale
stakeholders, en niet van de nationale regeringen.
Lidstaat &
datum van het
bezoek

Leden van groep I
(Werkgevers)

Leden van groep II
(Werknemers)

Leden van groep III
(Diverse
werkzaamheden)

FINLAND
16-17/1/2014

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

SLOWAKIJE
10-11/2/2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

KROATIË
17-18/2/2014

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

GRIEKENLAND
4-5/3/2014

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

OOSTENRIJK
14/3/2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ITALIË
17/3/2014

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

In het vet: de namen van de rapporteurs van ieder bezoek
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
1.

Een op maat gemaakte aanpak is noodzakelijk om de jeugdwerkloosheid te doen dalen.

2.

Een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt bevordert de inzetbaarheid en
het aanpassingsvermogen.

3.

De Jongerengarantie kan structurele hervormingen aanmoedigen, mits correct uitgevoerd.

4.

De kennis over transnationale mobiliteit en EURES moet worden verbeterd.

5.

De rol van openbare diensten voor arbeidsvoorziening om mensen aan het werk te helpen
moet worden vergroot en gesteund.

6.

De meningen over de invloed van arbeidsmarktwetgeving op banengroei lopen sterk uiteen.

7.

Startende ondernemers en opleidingen in ondernemerschap moeten worden aangemoedigd.

8.

Voortdurende monitoring en evaluatie bevorderen een doeltreffend beleid voor jongeren.

9.

Hoofdconclusie: de sociale partners en het maatschappelijk middenveld wensen actief deel te
nemen aan alle fasen van het werkgelegenheidsbeleid voor jongeren, wat kan zorgen voor de
aanvaarding en vlotte tenuitvoerlegging van de hervormingen.
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1.

Een op maat gemaakte aanpak is noodzakelijk om de
jeugdwerkloosheid te doen dalen

Sommigen beweren dat een werkloze jongere in Griekenland gelijk is aan een werkloze jongere in
Duitsland, en dat zij dezelfde oplossing nodig hebben. Onze bezoeken aan verschillende landen hebben
echter aangetoond dat dit niet het geval is: de individuele omstandigheden van een jongere - hoog of
laag opgeleid, langdurig of tijdelijk werkloos, mobiel of niet - moeten in aanmerking worden genomen,
net als het onderwijssysteem, de middelen die worden geïnvesteerd in openbare diensten voor
arbeidsvoorziening en, meer in het algemeen, het economisch beleid van het land in kwestie.
Alle belanghebbenden die wij hebben ontmoet en die de vragenlijsten hebben ingevuld gaven duidelijk
aan dat er niet één uniforme oplossing is om de jeugdwerkloosheid te doen dalen.
De Europese Jongerengarantie, de inhoudt dat werkloze jongeren binnen vier maanden een baan of
opleiding moet worden aangeboden, heeft er in sommige lidstaten toe geleid dat de aandacht is
verschoven van de meest hulpbehoevenden - langdurig werklozen - naar jongeren die gemakkelijker
inzetbaar zijn, om te voorkomen dat deze ook langdurig werkloos worden. In tijden van
middelenschaarste kunnen vraagtekens worden geplaatst bij deze aanpak.
De Jongerengarantie biedt lidstaten de mogelijkheid structurele hervormingen door te voeren. De
tenuitvoerlegging van deze regeling is van cruciaal belang als lidstaten de jongere generatie een
rooskleurig toekomstperspectief wil kunnen bieden.

2.

Een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt
bevordert de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen

Succesvolle onderwijssystemen (wat de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt betreft) zorgen voor
een goede aansluiting van onderwijs/opleiding op de arbeidsmarkt.
Dit is het geval in Finland, waar een hoog percentage studenten in het hoger onderwijs al tijdens hun
studie beginnen te werken en zo praktijkervaring opdoen. Meer dan 60% van de leerlingplaatsen in
Finland zijn geavanceerde studies en omvatten tevens beroepsopleiding en bijscholing in bedrijven,
gevolgd door volwassenen. Minder dan 20% van de leerlingen is er jonger dan 25.
Een vergelijkbare, maar toch andere situatie is te vinden in Oostenrijk, waar circa 40% van de 15-jarigen
een leerlingplaats aanvangt waarbij zij 4 dagen per week in een bedrijf werken en praktijkervaring
opdoen, en 1 dag in de week naar school gaan.
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Kroatië heeft in 1995 een duaal leerlingstelsel ingevoerd; na verschillende wijzigingen en aanpassingen
beschikt het land nu over een puur "schools" systeem, met minder praktijkopleiding op de werkplek en
een grotere nadruk op het algemene onderwijsaspect. Circa 30% van de studenten heeft een
leerlingplaats. De respondenten zijn dan ook van mening dat de beroepsopleidingen niet meer zo goed
aansluiten op de werkelijke praktijk, en dat steeds minder bedrijven bereid zijn om tijd, geld en energie
in het duaal leerstelsel te steken.
In Griekenland daarentegen houdt het onderwijssysteem geen rekening met de behoeften van de
arbeidsmarkt, en wordt weinig gebruik gemaakt van leerlingplaatsen. De betrokkenheid van
ondernemers bij het onderwijssysteem wordt door de Grieken met argusogen bekeken, omdat zij niet
gewoon zijn les te geven.
Het Slowaakse onderwijssysteem levert een hoog percentage universitaire diploma's af, met name in de
sociale wetenschappen. Nadat zij zijn afgestudeerd hebben jongeren geen enkele praktijkervaring op
hun cv staan, en hebben zij een diploma waar zij op de arbeidsmarkt niet veel mee kunnen aanvangen.
Het aantal scholen dat leerlingplaatsen aanbiedt neemt af. Omdat werkgevers op zoek zijn naar
gekwalificeerde jongeren met diploma's die nauwelijks voorhanden zijn, wordt nu een project opgestart
om de belangstelling van lagereschoolkinderen te wekken voor de zogenaamde vakscholen. De kwaliteit
van leerlingplaatsen hangt af van de school: als een school nauw samenwerkt met werkgevers, maken
de leerlingen een grotere kans om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. De leerplannen verschillen per
school en vak, maar zijn niet bindend voor andere scholen.
In Italië geven alle respondenten aan dat de onderwijswereld en de arbeidsmarkt volledig van elkaar
gescheiden zijn. Aangezien het gebruik van leerlingplaatsen in het tweede kwartaal van 2013 met 40% is
gedaald, zijn er nu hervormingen aan de gang om de verschillen in opleidingsnormen gelijk te trekken
en de administratieve rompslomp te verminderen.
2.1

Het belang van loopbaanbegeleiding en beroepskeuzeadvies

De keuze voor een bepaald beroep is een cruciale beslissing. Jongeren moeten hierbij worden begeleid
door hen te laten zien welke opleidingen en beroepen er allemaal mogelijk zijn, zodat zij goed
geïnformeerd een keuze kunnen maken. Behalve in Finland en Oostenrijk, waar beroepskeuzeadvies
deel uitmaakt van het schoolsysteem, klagen alle andere respondenten over het gebrek aan en/of de
slechte kwaliteit van de aangeboden adviesdiensten. Veel respondenten denken dat de
Jongerengarantie kan helpen om hier verandering in te brengen.
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2.2

Leerlingwezen

De WAM hanteert de definitie die de Commissie heeft gegeven van leerlingplaatsen, als "vormen van
initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleiding (IVET) waarin praktijktraining (periode van
praktische werkervaring in een bedrijf) en onderwijs (periode van theoretische/praktische lessen in een
school of opleidingscentrum) officieel met elkaar worden gecombineerd en elkaar afwisselen. Als een
en ander met succes wordt afgesloten, wordt er een landelijk erkend IVET-diploma uitgereikt"1. In deze
definitie is niet expliciet sprake van een contractueel vastgelegd direct dienstverband tussen werkgever
en leerling.
Alle belanghebbenden in alle landen die wij hebben bezocht zijn vertrouwd met het duaal
beroepsopleidingsstelsel. Dit bestaat in verschillende vormen zodat de meningen van de
belanghebbenden uiteenlopen. Sommigen spreken van overregulering (Italië), anderen geven aan dat
dit stelsel nog maar net is ingevoerd en dat een duidelijk rechtskader ontbreekt (Griekenland). Wel zijn
alle belanghebbenden het erover eens dat het een nuttig instrument is om zowel de jeugdwerkloosheid
als het gebrek aan aansluiting op de arbeidsmarkt te bestrijden, en dat het verder moet worden
ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de sociale partners. De leerplannen moeten regelmatig
worden bijgewerkt om gespecialiseerde opleidingen te bieden die gelijke tred houden met de
technologische ontwikkelingen. De contractuele status en de verplichtingen voor beide partijen zijn niet
altijd duidelijk (bijv. in Kroatië en Slowakije). De belanghebbenden vragen om een transparant
rechtskader en minder administratieve rompslomp, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo's).
2.2.1

Leerinhoud

De kwaliteit van de leerinhoud is vaak niet geharmoniseerd op nationaal niveau, wat reden is tot
bezorgdheid.
De Slowaakse werkgevers geven aan dat beroepsorganisaties niet alleen inspraak zouden moeten
krijgen bij de vaststelling van de vereisten voor eindexamens, maar ook bij de vaststelling en aanpassing
van de leerplannen voor ieder beroep.
Recente hervormingen in Kroatië hebben het aantal uren aan praktijklessen teruggeschroefd en hebben
docenten verantwoordelijk gemaakt voor de opstelling van de leerinhoud, met inbegrip van de
praktijkervaring; de Kamer van Koophandel en Beroepen vindt dat leerlingen zo onvoldoende worden

1

Europese Commissie: "Apprenticeship supply in the Member States of the European Union", januari 2012.
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voorbereid op hun toetreding tot de arbeidsmarkt. Het Kroatische Jongerennetwerk is bezorgd dat de
werkgevers hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.
De leerinhoud van de leerlingstelsels in Oostenrijk wordt sterk beïnvloed door de sociale partners, die
samen met de relevante ministeries helpen om opleidingsvereisten vast te stellen, nieuwe beroepen in
het leven te roepen en leden van examencommissies aan te wijzen. Op die manier worden de sociale
partners medeverantwoordelijk gemaakt ("co-ownership").
In Italië delen alle respondenten de mening dat de opleiding inhoudelijk moet aansluiten op de
behoeften van de arbeidsmarkt. Het type leerlingplaats waarbij school en werk elkaar afwisselen zou
meer wijdverspreid moeten zijn. Italiaanse werkgevers klagen over de overregulering en het gebrek aan
stimulansen, terwijl de vakbonden zouden willen dat er meer verplichtingen zouden zijn op het stuk van
stabilisatie. Bijna alle belanghebbenden wijzen op de versnipperde wijze waarop het leerlingstelsel in de
Italiaanse wet geregeld is, wat ondernemingen met administratieve lasten opzadelt.
De Finse belanghebbenden waarderen de hoge kwaliteit van de leerlingplaatsen, die regelmatig
gecontroleerd wordt.
In Griekenland probeert de openbare dienst voor arbeidsvoorziening leerlingplaatsen te zoeken voor
jongeren, wat een uitdagende taak is omdat de meeste bedrijven die leerlingplaatsen aanbieden kmo's
zijn, die het hardst zijn getroffen door de economische crisis. Er is een hervorming aan de gang om het
aanbod te verbeteren, werkgevers (financieel) te stimuleren leerlingplaatsen aan te bieden, de
leerinhoud te verbeteren en de banden met de sociale partners, lokale werkgevers en kamers van
koophandel te versterken. De nationale confederatie van Griekse handelaars is momenteel betrokken
bij een aantal proefprojecten op dit gebied.
2.2.2

Erkenning

De Slowaakse eindexamens voor leerlingplaatsen worden wel erkend, maar zoals een
vertegenwoordiger van de werkgevers het verwoordde: "dit is niet noodzakelijk een kwaliteitsgarantie,
aangezien deze sterk afhangt van de school".
In Kroatië wordt een externe evaluatie van de vereiste vaardigheden uitgevoerd. Tot voor kort gebeurde
dit onder verantwoordelijkheid van commissies die werden aangewezen door de Kamer van
Koophandel en Beroepen. Nu is het een bevoegdheid van de voor onderwijs verantwoordelijke
organisaties, die geen ervaring hebben met de organisaties van examens voor het leerlingwezen. Dit is
iets wat ook het Kroatische Jongerennetwerk zorgen baart. De Kamer dringt erop aan dat
leerlingplaatsen ook als werkervaring worden erkend. Dit zou het voor leerlingen gemakkelijker maken
om de arbeidsmarkt te betreden.
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Oostenrijkse leerlingplaatsen worden afgerond met een erkend eindexamen, dat de gediplomeerde het
recht geeft een bepaald beroep uit te oefenen en een hoger onderwijsniveau te volgen.
Alle Italiaanse belanghebbenden menen dat certificatie van leerlingplaatsen en de erkenning van
kwalificaties nuttig is mits uitgevoerd door een derde (regionale) partij, omdat dit de inzetbaarheid kan
vergroten.
2.2.3

Aantrekkelijkheid

De meeste respondenten wijzen op de toenemende tendens tot het volgen van hoger onderwijs,
waardoor het aantal jongeren dat belangstelling heeft voor duale opleidingsstelsels afneemt.
Leerlingplaatsen aantrekkelijker maken is een belangrijk thema in Griekenland, Oostenrijk, Kroatië en
Italië.
2.2.4

Stimulansen

In Finland en Oostenrijk zijn de stimulansen voor werkgevers om leerlingplaatsen aan te bieden al goed
bekend. Griekenland heeft onlangs verschillende van dit soort stimulansen ingevoerd, maar zij moeten
volgens de nationale confederatie van Griekse handelaars nog worden uitgebreid.
In Kroatië bestaan er verschillende stimulansen, maar de belanghebbenden zijn het erover eens dat de
tenuitvoerlegging te veel rompslomp met zich meebrengt. Alle Slowaakse belanghebbenden zijn het
erover eens dat economische stimulansen nodig zijn, terwijl de meningen van de Italiaanse
belanghebbenden hierover sterk uiteenlopen.
2.2.5

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

2

Terwijl één Kroatische vakbond en het Kroatische Jongerennetwerk bijdragen aan de Alliantie, nemen
noch de Kroatische werkgeversorganisatie noch de Kamer van Koophandel en Beroepen hieraan deel,
de laatste omdat de recente hervormingen van het leerlingstelsel niet in de lijn van de EU-inspanningen
op dit gebied zouden liggen.
De Slowaakse respondenten zijn niet betrokken bij de Alliantie, terwijl bijna alle Italiaanse
belanghebbenden ervoor ijveren de Europese Alliantie meer bekendheid te geven.
De Oostenrijkse Wirtschaftskammer (federale Kamer van Koophandel) is actief betrokken bij twee
proefprojecten voor de invoering van duale beroepsopleidingsstelsels in Slowakije en Roemenië. De
2

De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.

11

Oostenrijkse Bundesarbeitskammer (federale Kamer van Arbeid) is rechtstreeks betrokken bij de
opleidingsgarantie.
2.2.6

Richtsnoeren van de Raad inzake regelingen voor leerlingplaatsen (oktober 2013)3

De Kroatische vakbonden en het Jongerennetwerk maken geen bezwaar tegen de inhoud van de
richtsnoeren, maar wijzen erop dat een verwijzing naar de industriestrategie ontbreekt, net als een
duidelijke definitie van de rol van de voornaamste belanghebbenden.
De Slowaakse respondenten waren niet op de hoogte van deze richtsnoeren.
De Italiaanse respondenten steunen de richtsnoeren, maar wijzen op het moeilijke economische
klimaat, het onzekere en gefragmenteerde rechtskader en de behoefte aan vereenvoudiging.
De Oostenrijkse werknemersvertegenwoordigers beschouwen de wettelijke garantie voor
leerlingplaatsen en de betrokkenheid van de sociale partners als de sterke punten. De Oostenrijkse
Wirtschaftskammer acht de samenwerking tussen de sociale partners en met het ministerie van
essentieel belang, en acht zichzelf verantwoordelijk voor het administratief beheer van de
leerlingplaatsen.
2.3

Stagestelsel

Stages kunnen een belangrijke schakel vormen tussen het theoretische kennisgedeelte en de toepassing
van de verworven kennis in de praktijk. De WAM heeft daarom de belanghebbende partijen gevraagd
naar de beschikbaarheid van zog. "vrije-marktstages" (d.w.z. werkverbanden die in onderling overleg
worden overeengekomen tussen de stagiair(e) en de aanbieder van de stageplaats (bedrijf, nonprofitorganisatie, overheidsinstantie) zonder dat er een derde partij bij is betrokken, en die doorgaans
worden aangegaan na voltooiing van een studie en/of in het kader van het zoeken van werk. Het gaat
hier dus niet om stages die onderdeel zijn van een leerplan van een universiteit of instelling voor hoger
onderwijs, noch om stages die deel uitmaken van een verplichte beroepsopleiding (geneeskunde,
architectuur e.d.)), naar de stimulansen voor aanbieders van stageplaatsen en naar hun mening over
het kwaliteitskader voor stages.
Wat er precies onder een "stage" verstaan wordt en hoe er tegenaan wordt gekeken, varieert
aanzienlijk.
Kroatië kent bijv. geen vrije-marktstages, maar heeft wel stages in het kader van actieve
arbeidsmarktmaatregelen. De beschikbaarheid daarvan hangt echter af van de capaciteit van de
3
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Verklaring van de Raad van 18 oktober 2013 over De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, 14986/13.

overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening en van het aantal ondernemingen dat dergelijke
stageplaatsen mag aanbieden. Alleen ondernemingen die gedurende de laatste zes maanden geen
arbeidscontracten hebben beëindigd, ongeacht de redenen voor beëindiging van het contract, kunnen
gebruik maken van deze arbeidsmarktmaatregel. In de praktijk betekent dit dat werkgevers die zich als
gevolg van de veranderende economische omstandigheden hebben moeten aanpassen geen
stageplaatsen kunnen aanbieden. Het Kroatische jongerennetwerk vindt dit zorgelijk. Het pleit ervoor
de barrières voor ondernemingen die stageplaatsen willen aanbieden af te bouwen, de vergoedingen te
verhogen en zich sterker te richten op de onderwijsresultaten. De Kroatische sociale partners dringen
aan op invoering van een mentorsysteem voor leerlingen en stagiairs, met een kostenvergoeding als
stimulans voor de mentoren.
In Italië erkennen de belanghebbende partijen het belang van stages en is iedereen het erover eens dat
de regelgeving voor stages moet worden vereenvoudigd. De Italiaanse vakbonden zijn geneigd niet al te
grote voordelen te verwachten van het afronden van een stage, aangezien nog geen 10% van de stages
uitmondt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgeversorganisaties vinden op hun
beurt dat de Italiaanse wetgeving ook niet echt ertoe toe bijdraagt het ontoereikende aanbod aan
stageplaatsen te vergroten. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen nu er hervormingen zijn
aangevat.
De Finse vakbonden zijn voorstander van betaalde stages en stages die onderdeel zijn van een leerplan
van een universiteit of instelling voor hoger onderwijs, aangezien de meeste Finnen al beginnen te
werken terwijl ze nog studeren.
De Slowaakse werkgevers geven aan dat bij hen stages vooral door derden worden georganiseerd en
dat het veelal gaat om stages in het buitenland of bij internationale instellingen. Alleen grotere
ondernemingen en instellingen bieden betaalde stages aan.
In Griekenland worden slechts in beperkte mate stages aangeboden. Voor sommige faculteiten zijn
stages verplicht (met EU-steun gefinancierde stages of practica). De Griekse jongerenorganisatie wijst
erop dat de particuliere sector onbetaalde stages gebruikt als een soort van proeftijd voor jongeren
voordat ze in dienst worden genomen. De organisatie brengt wekelijks een nieuwsbrief uit met
informatie over vacante stageplaatsen. Hoogwaardige stages kunnen volgens haar de brug slaan tussen
onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Om het bedrijfsleven te stimuleren meer stageplaatsen aan
te bieden, stelt zij belastingverlagingen voor ondernemingen voor.
In Oostenrijk is de Bundesarbeitskammer van mening dat stages alleen als onderdeel van een leerplan
of in het kader van de overheidsdienst voor arbeidsvoorziening onder toepassing van strikte
voorwaarden mogen worden aangeboden. De federale Handelskammer acht het van cruciaal belang dat
de administratieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt. Een rondvraag onder opleiders voor de
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overheidsdienst voor arbeidsvoorziening heeft namelijk geleerd dat het aanbieden van stages extra
werk met zich meebrengt voor de ondernemingen. Omdat stages niet wettelijk geregeld zijn in
Oostenrijk, hangt het van geval tot geval af of een stage als een arbeidsverhouding geldt. Een
stagecontract verplicht de stagiair niet tot het vervullen van bepaalde arbeidstaken noch de
onderneming tot het betalen van een vergoeding. Krijgt de stagiair echter een vrijwillige vergoeding,
dan is er volgens het socialezekerheidsstelsel sprake van een volwaardige arbeidsverhouding met alle
gevolgen van dien.
2.3.1

Kwaliteitskader voor stages4

Ten aanzien van het kwaliteitskader voor stages lopen de standpunten van de belanghebbende partijen
sterk uiteen. De vakbonden in Finland en Slowakije steunen het kader ten volle, terwijl de vakbonden in
Italië en Oostenrijk van mening zijn dat het niet ver genoeg gaat en , onder meer, zou moeten voorzien
in de verplichtstelling van stages die onderdeel zijn van een leerplan van een universiteit of instelling
voor hoger onderwijs.
De Kroatische vakbonden pleiten voor een uniform kader in de Europese Unie en verplichte
vergoedingen voor stages. Ook aan werkgeverszijde zijn er gemengde gevoelens ten aanzien van het
kwaliteitskader. Kroatië vindt dat de gedane inspanning kan tellen, maar sommige Italiaanse
organisaties en de Oostenrijkse werkgevers zijn sceptischer. Zij vrezen voor een mogelijk
verdringingseffect en waarschuwen dat te veel administratieve rompslomp wel eens tot een daling van
het aanbod aan stageplaatsen zou kunnen leiden.
De Griekse jongerenorganisatie vindt het kwaliteitskader een goede zaak en dringt erop aan dat
stagevergoedingen verplicht worden gesteld.

3.

De
Jongerengarantie
kan
structurele
aanmoedigen, mits correct uitgevoerd

hervormingen

5

Met betrekking tot de Jongerengarantieregeling werden de belanghebbende partijen gevraagd naar de
toegevoegde waarde, kenmerken en toepassing, prioritering, informatie, de rol van de sociale partners
en hun eigen organisatie en mogelijke synergieën.
3.1
Toegevoegde waarde
4
5
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Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages, PB C 88, 27.3.2014, p. 1 – 4; EESC-advies
Kwaliteitskader voor stages, CESE 8054/2013, nog niet in het PB gepubliceerd, rapporteur Indrė Vareikytė
Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie, PB C 120, 26/4/2014, p. 1 – 6; EESC-advies
Jongerengarantie (ESF), CESE 3206/2013, PB C 271 van 19.9.2013, blz. 101-103, rapporteur Mário Soares

Alle respondenten benadrukken de toegevoegde waarde van de Jongerengarantieregeling behalve
Oostenrijk, waar al een vergelijkbare regeling van toepassing is en waar het uitvoeringsplan meer gezien
wordt als een soort van inventarisatie van bestaande maatregelen.
In Finland heeft de Jongerengarantieregeling bijgedragen tot een gestructureerde samenwerking tussen
de verschillende diensten en overheden en tot verruiming van het dienstenaanbod voor jongeren. Ook
is aan de kant van de beleidsmakers de belangstelling voor de zgn. NEET's, jongeren die noch aan het
werk zijn noch onderwijs volgen, toegenomen en is het budget opgetrokken.
De belanghebbende partijen in Italië, Griekenland en Slowakije wijzen dan weer op de potentiële
structurele effecten van de Jongerengarantieregeling, mits deze naar behoren ten uitvoer wordt gelegd.
3.2

Prioriteiten

De belanghebbende partijen in Slowakije betreuren dat structurele onderwijshervormingen in het lijstje
met prioriteiten ontbreken. Een verbetering van het onderwijssysteem is naar hun mening essentieel
om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De meningen lopen ook sterk uiteen als het gaat om
de vraag welke groepen bij voorrang in aanmerking moeten komen voor de Jongerengarantieregeling.
Werkgevers willen de aandacht vooral richten op langdurig werklozen, terwijl de vakbonden prioriteit
willen geven aan pas afgestudeerden.
In Italië willen de vakbonden en sommige werkgevers voorrang geven aan de NEET's en de meest
kwetsbare jongeren. Een andere werkgeversorganisatie legt de prioriteit dan weer bij de pas
afgestudeerden. Allemaal stellen ze nadrukkelijk dat de aandacht vooral moet uitgaan naar jongeren in
Zuid-Italië en bijna allemaal zijn ze er voorstander van de leeftijdsgrens te beperken tot 29 jaar.
In Finland kunnen jongeren onder de 25 en pas afgestudeerden onder de 30 aanspraak maken op de
Jongerengarantieregeling. De Finse vakbonden en de Finse jongerenorganisatie willen prioriteit geven
aan de meest kwetsbare groepen en wijzen nadrukkelijk op de meerwaarde van preventiemaatregelen.
Volgens de Oostenrijkse respondenten komen alle jongeren in aanmerking voor de
Jongerengarantieregeling. Ook zijn ze voorstander van vroegtijdig ingrijpen. De Oostenrijkse werkgevers
zien in de Jongerengarantie een goede gelegenheid om de werking van het leerlingstelsel tegen het licht
te houden en de mogelijkheden te bekijken om stages waarbij verscheidene ondernemingen zijn
betrokken te laten vallen onder de reguliere leercontracten.
Het Griekse ministerie vindt dat jongeren uit de regio's met de hoogste werkloosheidscijfers en mensen
uit huishoudens met een bijzonder laag inkomen de prioritaire doelgroep dienen te vormen. De Griekse
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jongerenorganisatie legt de leeftijdsgrens bij 30 en stelt nadrukkelijk dat de sociale partners bij het
uitvoeringsplan betrokken moeten worden.
3.3

Rol van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld

Alle respondenten achten het fundamenteel dat de sociale partners en jongerenorganisaties betrokken
worden bij het opzetten, toepassen en monitoren van de Jongerengarantie. In de praktijk ziet het
plaatje er toch enigszins anders uit.
In Finland, Oostenrijk en Kroatië hebben de belanghebbende partijen inspraak in alle stadia van de
regeling. In Italië heeft maar een vakbond meegewerkt aan het uitwerken van de regeling, hoewel alle
vakbonden en werkgeversorganisaties zijn opgeroepen en ze ook alle verklaard hebben te willen
bijdragen aan de uitvoeringsfase door middel van bewustmakingsmaatregelen of door het aanbieden
van instroommogelijkheden op de arbeidsmarkt.
In Slowakije worden de meeste sociale partners geraadpleegd tijdens het wetgevingsproces ter
omzetting van het door de regering opgestelde Jongerengarantieplan.
De Griekse sociale partners en de Griekse Jongerenraad geven dan weer aan dat zij niet zijn
geraadpleegd inzake het implementatieplan, al kan het Coördinatiecomité ter tenuitvoerlegging van het
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief de sociale partners, vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld en deskundigen op het gebied van jongerenwerkgelegenheid voor zijn vergaderingen
uitnodigen.
3.4

Synergieën

Gevraagd of de invoering van de Jongerengarantie mogelijkheden biedt om synergieën tussen de
verschillende
betrokkenen,
zoals
arbeidsbureaus,
onderwijsinstellingen,
sociale
en
gezondheidsdiensten, sociale partners en maatschappelijke organisaties, aan te moedigen, stellen
vrijwel alle respondenten dat nauwere samenwerking een fundamentele vereiste is, wil de regeling kans
van slagen hebben. Als voorbeeld van een dergelijk synergie-effect wordt het aanpassen van de
onderwijssystemen aan de vraag op de arbeidsmarkt aangehaald.
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4.

De kennis over transnationale mobiliteit en EURES moet
worden verbeterd

In Kroatië, de jongste lidstaat, is het EURES-netwerk6 nog relatief onbekend, met name omdat het aan
publicaties in de Kroatische taal ontbreekt. Vakbonden benadrukken dat er voorlichting nodig is over
sociale zekerheid voor mobiele werknemers. In sommige lidstaten zijn er nog beperkingen voor het vrije
verkeer van werknemers, waardoor de moeilijkheden zich opstapelen.
De Griekse jeugdorganisaties geven aan dat het Erasmusprogramma tamelijk bekend is, maar dat het
voor Griekse families - vanwege de crisis - tamelijk moeilijk is om een student een Erasmusjaar te laten
volgen in het buitenland.
In Italië delen alle respondenten de mening dat het opdoen van werkervaring in het buitenland duidelijk
een troef is voor iemand die de arbeidsmarkt gaat betreden. EURES is wel bekend in Italië, maar wordt
nog weinig benut. Een vakbond wees op de samenwerking tussen de EURES-centra in de grensregio's
met de lokale vakbonden als zijnde een goede praktijk voor de ondersteuning van mobiele werknemers.
In Finland bestaat de indruk dat er over het algemeen voldoende kennis is over mobiliteit en EURES,
maar dat er ruimte is voor verbetering.
In Slowakije zijn er uiteenlopende standpunten: een vakbond geeft aan dat mobiliteit niet erg populair
is, terwijl een werknemersorganisatie gewag maakt van het hoge kennisniveau inzake mobiliteit van
werknemers in grensregio's. Ze verwijzen naar de grensoverschrijdende partnerschappen met
Hongarije, waaraan ook de sociale partners deelnemen. Ook zijn er zorgen geuit over braindrain.
In Oostenrijk wordt EURES benut, maar is men nog te weinig op de hoogte van het netwerk, zowel wat
het platform als de mogelijkheden van begeleiding betreft. EURES wordt nog niet volledig benut,
aangezien nog maar een paar lidstaten al hun banen op het EURES-platform zetten. Taal vormt een
barrière, aangezien taakomschrijvingen en cv's in alle talen beschikbaar moeten zijn. Een hervorming
van EURES zou welkom worden geheten door de meeste werkgevers, die wijzen op de meerwaarde van
een automatische match tussen vraag en aanbod. De federale Handelskamer benadrukt de noodzaak
om meer informatie te leveren inzake internationale mobiliteit, maar heeft kritiek op de hervorming van
EURES, met name wat de betrokkenheid van de particuliere uitzendbureaus betreft, en is bezorgd over
de bescherming van de gegevens van de werknemers.

6

Eures, het netwerk voor Europese banen, https://ec.europa.eu/eures/page/index; EESC-advies over EURES, CESE 518/2014, nog niet
gepubliceerd in het PB, rapporteur Vladimíra Drbalová, co-rapporteur Luis Miguel Pariza Castaños.

17

5.

De rol van openbare diensten voor arbeidsvoorziening om
mensen aan het werk te helpen moet worden vergroot en
gesteund

Tijdens de studiebezoeken werden er een aantal zorgen geuit over de overheidsdiensten voor
arbeidsvoorziening: dit had m.n. te maken met een gebrek aan vertrouwen onder gebruikers (Italië,
Slowakije), onvoldoende financiële en human resources om daadwerkelijk de werkloosheid te
bestrijden en een puur administratieve begeleiding van de werklozen in plaats van het aanzetten tot
werk. Deze thema's zijn blijkbaar minder belangrijk in Finland en Oostenrijk, omdat daar de openbare
diensten voor arbeidsvoorziening (ODA) een stimulerende rol vervullen en mensen begeleiden naar
banen.

6.

De meningen over de invloed van arbeidsmarktwetgeving op
banengroei lopen sterk uiteen

Het is geen verrassing dat er uiteenlopende meningen zijn over de invloed van de regulering van de
arbeidsmarkt op de bereidheid van ondernemingen om jonge mensen in dienst te nemen.
Italiaanse vakbonden geven aan dat de bescherming van de werknemers behoorlijk is afgenomen, maar
betwijfelt of arbeidswetten veel invloed zullen hebben op werkgelegenheid voor jongeren.
Werkgeversorganisaties verwijzen naar recente hervormingen in arbeidswetten om de arbeidsmarkt
flexibeler te maken, maar melden dat ondernemingen nog niet bereid zijn om mensen op een
permanente basis in dienst te nemen, aangezien de regelgeving nog altijd niet tegemoet komt aan de
behoeften van het Italiaanse bedrijfsleven. Ook zijn er uiteenlopende meningen inzake
stimuleringsmaatregelen voor jongeren om de arbeidsmarkt te betreden: sommige vakbonden geven
aan dat het socialezekerheidsstelsel in grote lijnen goed functioneert, al zijn er tekortkomingen,
waardoor het ontbreekt aan stimulans voor jongeren. Werkgeversorganisaties wijzen op de
tekortschietende maatregelen terwille van een evenwicht tussen werk en privéleven en waarschuwen
er tegelijkertijd voor dat deze maatregelen niet tot extra lasten voor de KMO's mogen leiden. Binnen de
Italiaanse Bankenvereniging zijn er baanbrekende welzijns- en zorgsystemen opgezet. Toch wordt ook
gewag gemaakt van de negatieve impuls die uitgaat van te hoge uitkeringen op de bereidheid om een
baan aan te nemen.
Een Kroatische vakbond is van mening dat arbeidswetten niet toereikend zijn om misbruik van vaste
contractvoorwaarden te voorkomen en dat de overheid onvoldoende is uitgerust om haar
verantwoordelijkheden op dit gebied op te nemen. Een andere vakbond denkt dat de geplande
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hervorming de werkgevers meer voordelen zal bieden dan werknemers. Werkgeversorganisaties klagen
dat arbeidswetten inzake wachtgeld ingewikkeld en belastend zijn, m.n. voor de KMO's. De
jongerenorganisatie denkt dat de huidige arbeidswet een neutrale uitwerking heeft op banenkansen
voor jongeren en ziet de toename van vaste banen voor jongeren als een resultaat van de structurele
arbeidsmarkttendenzen. Ze zijn sceptisch over de geplande hervormingen die de inzet van
uitzendkrachten oprekt tot drie jaar.
In antwoord op een vraag over de bestaande stimuleringsmaatregelen voor jongeren voor de toegang
tot de arbeidsmarkt, merken de Kroatische vakbonden op dat noch de huidige
arbeidsmarktmaatregelen, noch het ontoereikende aantal arbeidsinspecteurs ondersteuning betekenen
voor de toetreding van jongeren tot de arbeidsmarkt. Kroatische werkgevers geven aan dat er
stimulansen zijn, maar dat er geen banen zijn vanwege de crisis, een opmerking die wordt gedeeld door
de jongerenorganisatie.
Vakbonden in Slowakije zien de rol van arbeidswetten als tamelijk neutraal, daar waar werkgevers deze
wetten als weinig flexibel beschouwen als het om contracten voor onbepaalde tijd gaat. Het instituut
voor de werkgelegenheid benadrukt dat contracten van bepaalde duur de partijen geen
standaardrechten en -verplichtingen bieden. Wat stimulansen voor jongeren betreft geven alle
stakeholders unaniem aan dat de lonen tamelijk laag zijn, hetgeen juist ontmoedigend werkt. De
werkgeversorganisatie geeft aan dat het woon/werkverkeer tamelijk duur is en ook het zoeken naar een
baan ontmoedigt.
De Oostenrijkse federale Kamer van Koophandel is van mening dat arbeidswetten de arbeidsmarkt
dynamischer maken waardoor jongeren meer toegang krijgen tot banen. In 2012 had slechts ca. 10%
van de actieve bevolking een contract voor bepaalde duur.
Volgens Oostenrijkse werknemersorganisaties kunnen stages de vorm aannemen van contracten voor
onbepaalde duur, maar ook andere vormen. Beide instanties geven aan dat er stimulansen voor
jongeren bestaan, deels dankzij specifieke maatregelen, en deels omdat jongeren maatschappelijk
gezien liever aan de slag gaan dan werkloos thuis te zitten.
Volgens de Griekse jongerenorganisatie stimuleren arbeidswetten contracten van onbepaalde duur,
maar veranderen de arbeidsrelaties voortdurend als gevolg van de interventie van de EU-troika. Er
bestaan geen stimuleringsmaatregelen om jongeren te helpen de arbeidsmarkt te betreden.
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7.

Startende ondernemers en opleidingen in ondernemerschap
moeten worden aangemoedigd

Kroatische respondenten geven aan dat er maatregelen zijn getroffen ter aanmoediging van
ondernemerschap , maar dat deze niet erg doeltreffend zijn omdat ze pas van kracht worden na een
periode van drie tot zes maanden werkloosheid. Omdat publieke voorlichting over het opzetten van
bedrijven beperkt is, hebben de sociale partners samen met het Kroatische arbeidsbureau en het
Onderwijsagentschap gewerkt aan de vertaling van het IAO-handboek “Start your own business –
Increasing youth employment” . Het Jongerennetwerk pleit voor een combinatie van maatregelen voor
omscholing en voor startende ondernemers, die momenteel nog gescheiden zijn.
Italiaanse respondenten geven aan dat er maatregelen bestaan, maar dat deze ontoereikend zijn,
vanwege gebrek aan begeleiding en de moeilijkheid om toegang te krijgen tot financiën.
De Griekse jongerenorganisatie verklaart dat jongeren volkomen gedemotiveerd zijn om het
ondernemerschap aan te gaan. Zelfs met Europese fondsen gefinancierde programma's voor startende
bedrijven hebben geen succes omdat de toegang tot financiering zo moeilijk is.
Oostenrijkse werkgevers vermelden de wettelijke maatregelen die zijn genomen om startende
ondernemers aan te moedigen, gaande van werkloosheidsverzekeringen voor zelfstandige ondernemers
tot bijstand in geval van langdurige ziekte en tot een beperking van het bedrag dat ondernemers zelf
voor doktersbezoek moeten betalen van 5% van hun jaarinkomen. De Oostenrijkse
werknemersorganisaties benadrukken dat er alleen overheidssteun voor startende ondernemers moet
worden gegeven als het volgens hen om een uitvoerbaar idee gaat waarmee echt een inkomen kan
worden gegenereerd.
In Finland worden er hervormingen doorgevoerd en zijn er bepaalde proefprojecten opgestart - tot op
heden bestaat er geen evaluatie.
Respondenten in Slowakije zijn het erover eens dat het opzetten van een onderneming deze dagen erg
moeilijk is geworden en dat er minder steun voorhanden is dan in het verleden.
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8.

Voortdurende monitoring en evaluatie bevorderen een
doeltreffend beleid voor jongeren

Monitoring en beoordeling kunnen een strategische rol spelen in het beleidsproces door de relevantie,
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleidsbeslissingen te verbeteren.
In Oostenrijk en Finland worden arbeidsmarktinstrumenten voortdurend beoordeeld.
In andere landen klagen belanghebbenden over een gebrek aan systematische beoordeling, maar ze
hopen dat de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie hier iets in zal veranderen. De Kroatische
jongerenorganisatie merkt op dat er in de beoordeling ook een kwaliteitscomponent moet worden
opgenomen, waarbij de standpunten en ervaringen van eerdere begunstigden in aanmerking worden
genomen.

9.

Hoofdconclusie: de sociale partners en het maatschappelijk
middenveld wensen actief deel te nemen aan alle fasen van het
werkgelegenheidsbeleid voor jongeren, wat kan zorgen voor de
aanvaarding en vlotte tenuitvoerlegging van de hervormingen

Uit de discussies die tijdens de WAM-studiebezoeken werden gehouden en de resultaten van dit
onderzoek (dat daar deel van uitmaakte), kwamen gedeelde punten van zorg naar boven over
jongerenwerkloosheid en de vastbeslotenheid van de verschillende actoren om deze te bestrijden.
De betrokken organisaties benadrukten het belang van de hervormingen in het onderwijssysteem, het
onderhouden en verbeteren van vaardigheden en de duidelijke invloed hiervan op de arbeidsmarkt.
Lidstaten die een goed ontwikkeld en doeltreffend beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsel hebben,
gebaseerd op een duaal opleidingssysteem of andere vormen van werkgerelateerd leren, hebben een
lager percentage jongerenwerkloosheid en bevinden zich in betere omstandigheden om in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen en op veranderingen op de arbeidsmarkt.
Lidstaten waar sociale partners en het maatschappelijk middenveld actief zijn betrokken bij de
beleidsvorming, hebben het er qua jongerenwerkloosheid tijdens de crisis in vergelijking met andere
lidstaten vrij goed afgebracht.
Deze actoren kunnen inderdaad voor echte meerwaarde voor het jongerenbeleid zorgen, omdat zij
nauw in contact staan met de realiteit van de arbeidsmarkt. Om voor een succesvolle tenuitvoerlegging
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van de Jongerengarantie te zorgen en voor beleid dat jongeren aan een baan helpt, wil de
Waarnemingspost arbeidsmarkt ervoor pleiten om alle actoren bij alle fasen van het proces te
betrekken. Hun betrokkenheid kan zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid, sociale aanvaarding en
een vlotte tenuitvoerlegging van de hervormingen.
*
*
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BIJLAGE I
Lijst van organisaties die zijn gecontacteerd in het kader van de studie
In het kader van deze studie is contact opgenomen met de overkoepelende organisaties (overwegend
sociale partners en jongerenorganisaties) die het meest representatief zijn voor hun land, op grond van
de informatie die is verstrekt door de Europese waarnemingspost voor arbeidsverhoudingen (EIRO)7
van Eurofound en leden van het EESC. Ook is contact opgenomen met kleinere organisaties en sectorale
organisaties waartoe EESC-leden behoren.
Van de 56 organisaties die werden verzocht een bijdrage te leveren, hebben er 44 actief deelgenomen
door de vragenlijst in te vullen, documenten op te sturen en/of WAM-leden te ontmoeten.
Lijst van gecontacteerde organisaties:
GRIEKENLAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Griekse algemene confederatie van werknemers (GSEE)
Griekse confederatie van ambtenaren (ADEDY)
Griekse federatie van ondernemingen (SEV)
Nationale confederatie van Griekse handelaars (ESEE)
Griekse confederatie van vaklieden, ambachtslieden en handelaren (GEVEE)
Vereniging van Griekse toeristische ondernemingen (SETE)
Unie van Griekse scheepseigenaren (EEE)
Griekse nationale jongerenraad (ESYN)

KROATIË
9. Unie van onafhankelijke vakverenigingen van Kroatië (SSSH)
10. Onafhankelijke vakverenigingen van Kroatië (NHS)
11. Vereniging van Kroatische ambtenarenbonden (MATICA)
12. Kroatisch verbond van vakverenigingen (HUS);
13. Vereniging van Kroatische vakbonden (URSH)
14. Kroatische werkgeversvereniging (HUP)
7

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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15. Kroatische kamer van koophandel en beroepen (HOK)
16. Kroatisch jongerennetwerk (MMH)
17. Alliantie voor stimulering van de werkgelegenheid en de beroepsspecialisatie van jongeren
(ZUM)

ITALIË
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Algemene confederatie van Italiaanse werknemers (CGIL)
Italiaanse confederatie van vakbonden (Cisl)
Unie van Italiaanse werknemers (UIL)
Algemene unie van werknemers (UGL)
Italiaanse confederatie van autonome vakbonden (Cisal)
Algemene confederatie van autonome vakbonden (Confsal)
Nationale confederatie van management en leidinggevend personeel bij de overheid (Confedir)
Confederatie van leidinggevend en hoger personeel (CIDA)
Christelijke verenigingen van Italiaanse werknemers (ACLI)
Italiaanse confederatie van intellectuele beroepen (CIU)
Algemene confederatie van Italiaanse ondernemers (Confindustria)
Italiaanse confederatie van kleine en middelgrote ondernemingen (Confapi)
Confederatie van Italiaanse ambachtelijke ondernemingen (Confartigianato)
Nationale confederatie van ambachten en kleine en middelgrote ondernemingen (CNA)
Algemene confederatie van ondernemingen, beroepen en zelfstandigen (Confcommercio)
Italiaanse Bankenvereniging (ABI)
Algemene confederatie van Italiaanse landbouwers (Confagricoltura)
Nationaal verbond van coöperaties en onderlinge maatschappijen (Legacoop)
Confederatie van Italiaanse coöperaties (Confcooperative)
Italiaanse nationale jongerenraad (FNG)

OOSTENRIJK
38.
39.
40.
41.
42.
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Oostenrijkse Vakbondsfederatie (ÖGB)
Oostenrijkse federale kamer van arbeid (AK)
Oostenrijkse federale kamer van koophandel (WKÖ)
Verbond van Oostenrijkse ondernemingen (IV)
Oostenrijkse nationale jeugdraad (OJV)

SLOWAKIJE
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Confederatie van vakbonden van de Slowaakse republiek (KOZ SR)
Onafhankelijke Christelijke vakbonden van Slowakije (NKOS)
Verbond van werkgeversverenigingen (AZZZ SR)
Nationale unie van werkgevers van de Slowaakse republiek (RUZ SR)
Instituut voor de werkgelegenheid (IZ Bratislava)
Jongerenraad van Slowakije
Jongerenplatform van de onafhankelijke Christelijke vakbonden van Slowakije (NKOS)

FINLAND
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Centrale organisatie van Finse vakverenigingen (SAK)
Finse verbond van werknemers in loondienst (STTK)
Finse verbond van vakbonden van gediplomeerden van het hoger onderwijs (AKAVA)
Fins industrieverbond (EK)
Federatie van Finse ondernemingen (SY)
Kerkelijke werkgevers (KiT)
Finse Jongerenalliantie (Allianssi)
*
*

*
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BIJLAGE II
Recente EESC-adviezen over jeugdwerkgelegenheid
EESC-advies

Datum
goedkeuring

Rapporteur
Corapporteur

Referentie

EURES

04.06.2014

CESE 518/2014 - SOC/500
Nog niet in het PB gepubliceerd

Vladimíra Drbalová
Luis Miguel Pariza
Castaños

Maatregelen tegen
jeugdwerkloosheid – Goede
praktijken

04.06.2014

CESE 474/2014 - SOC/503
Nog niet in het PB gepubliceerd

Christa Schweng

Inzetbaarheid van jongeren –
het afstemmen van
opleidingen op de behoeften
van het bedrijfsleven in een
tijd van bezuinigingen

30.04.2014

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Nog niet in het PB gepubliceerd

Dumitru Fornea
Tommaso Grimaldi

De effecten van sociale
investeringen op de
werkgelegenheid en de
overheidsbegrotingen

30.04.2014

CESE 6193/2013 - SOC/496
Nog niet in het PB gepubliceerd

Wolfgang Greif

Ondersteunende maatregelen
voor de integratie van jonge
EU-burgers

30.04.2014

CESE 6218/2013 - SOC/495
Nog niet in het PB gepubliceerd

Renate Heinisch

Kwaliteitskader voor stages

27.02.2014

CESE 8054/2013 - SOC/499
Nog niet in het PB gepubliceerd

Indrė Vareikytė

Naar een opener onderwijs.

26.02.2014

CESE 6185/2013 - SOC/493
Nog niet in het PB gepubliceerd

Gonçalo Lobo Xavier
Pavel Trantina

Een strategie ter bestrijding
van de grijze economie en
zwartwerk

21.01.2014

CESE 2138/2013 - SOC/480
PB C 177 van 11.06.2014, blz. 9-14

Stefano Palmieri

Richtsnoeren voor de
werkgelegenheid

21.01.2014

CESE 8193/2013 - SOC/501
PB C 177 van 11.06.2014, blz. 40

-

Openbare diensten voor
arbeidsvoorziening (ODA's)

17.10.2013

CESE 5207/2013 - SOC/490
PB C 67 van 6.3.2014, blz. 116-121

Vladimíra Drbalová
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Een andere kijk op onderwijs

10.07.2013

CESE 658/2013 - SOC/476
PB C 327 van 12.11.2013, blz. 58-64

Mário Soares
Pavel Trantina

Jongerengarantie (ESF)

22.05.2013

CESE 3206/2013 - SOC/485
PB C 271 van 19.9.2013, blz. 101-103

Mário Soares

De rol van het bedrijfsleven in
het onderwijs in de EU

20.03.2013

CESE 2308/2012 - SOC/469
PB C 161 van 6.6.2013, blz. 27-34

Vladimíra Drbalová

Participatie en betrokkenheid
van werknemers

20.03.2013

CESE 2096/2012 - SOC/470
PB C 161 van 6.6.2013, blz. 35-39

Wolfgang Greif

Werkgelegenheidsrichtsnoeren

13.02.2013

CESE 112/2013 - SOC/477
PB C 133 van 9.5.2013, blz. 77-80

Wolfgang Greif

Werkgelegenheidspakket voor
jongeren

21.03.2013

CESE 2419/2012 - SOC/474
PB C 161 van 6.6.2013, blz. 67-72

Pavel Trantina
Philippe de Buck

Op weg naar een banenrijk
herstel

15.11.2012

CESE 1279/2012 - SOC/463
PB C 11 van 15.1.2013, blz. 65-70

Gabriele Bischoff

Initiatief "Kansen voor
jongeren"

12.07.2012

CESE 1579/2012 - SOC/450
PB C 299 van 4.10.2012, blz. 97-102

Tomasz Jasiński

Erkenning van
beroepskwalificaties en
administratieve samenwerking

26.04.2012

CESE 1046/2012 - SOC/451
PB C 191 van 29.6.2012, blz. 103-107

Arno Metzler

Erasmus voor iedereen

29.03.2012

CESE 825/2012 - SOC/438
PB C 181 van 21.6.2012, blz. 154

Indrė Vareikytė

Modernisering hoger
onderwijs

28.03.2012

CESE 823/2012 - SOC/429
PB C 181 van 21.6.2012, blz. 143-149

Joost van Iersel
Juraj Stern

Jongeren met een handicap:
werkgelegenheid, integratie en
deelname aan het
maatschappelijk leven

28.03.2012

CESE 826/2012 - SOC/439
PB C 181 van 21.6.2012, blz. 2

Ioannis Vardakastanis

Werkgelegenheidsrichtsnoeren

22.02.2012

CESE 479/2012 - SOC/435
PB C 143 van 22.5.2012, blz. 94-101

Wolfgang Greif

Beroepsonderwijs en opleiding op postsecundair
niveau aantrekkelijker maken

19.01.2012

CESE 147/2012 - SOC/409
PB C 68 van 6.3.2012, blz. 1-10

Vladimíra Drbalová

Werkgelegenheid voor
jongeren, technische
kwalificaties en mobiliteit

18.01.2012W

CESE 148/2012 - SOC/421
PB C 68 van 6.3.2012, blz. 11-14

Dorthe Andersen

_____________
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