NL
Persbericht

Luxemburg, 8 december 2021

Aanpak van langdurige
werkloosheid in de EU vergt
meer specifieke maatregelen
Langdurige werkloosheid kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor werklozen als voor economische
groei en overheidsfinanciën. Toch zijn de maatregelen tegen langdurige werkloosheid volgens een
verslag van de Europese Rekenkamer niet doelgericht genoeg. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF)
heeft de EU sinds 2014 verschillende maatregelen gefinancierd om de toegang tot werk te
bevorderen. Deze ESF-maatregelen waren echter niet altijd afgestemd op de specifieke behoeften
van langdurig werklozen. De auditors bevelen de Europese Commissie aan er bij de lidstaten op aan
te dringen om in het kader van het nieuwe ESF +, dat de periode 2021-2027 bestrijkt, een
geïndividualiseerde aanpak te hanteren om langdurig werklozen te helpen. Zij bevelen ook aan dat
de Commissie de doeltreffendheid van op langdurig werklozen gerichte maatregelen inzake “toegang
tot werk” evalueert.
“Langdurige werkloosheid heeft gevolgen voor ons sociale weefsel. Lange perioden van werkloosheid
brengen een hoger risico op armoede, sociale uitsluiting en zelfs gezondheidsproblemen met zich mee”,
aldus Lazaros S. Lazarou, het voor het verslag verantwoordelijke Rekenkamerlid. “We hebben
geconstateerd dat met de door de EU gefinancierde maatregelen tot nu toe veel langdurig
werkzoekenden werden bereikt, maar dat deze maatregelen niet specifiek op hen waren gericht. De
COVID-19-pandemie zal het probleem van langdurige werkloosheid mogelijk nog verergeren. Naar onze
mening zou het beter zijn om voor alle langdurig werklozen een geïndividualiseerde aanpak toe te
passen als onderdeel van het nationale actieve arbeidsmarktbeleid.”
Mensen die langere tijd werkloos zijn, ondervinden meer problemen bij het vinden van werk omdat zij
hun motivatie, vertrouwen en vaardigheden verliezen. Volgens de meest recente jaarlijkse gegevens
was in 2020 35 % van de 15 miljoen werkzoekenden (5,3 miljoen mensen) in de EU al minstens 12
maanden werkloos. De economische gevolgen van de COVID-19-pandemie kunnen de situatie verder
verergeren.

Dit persbericht heeft tot doel de belangrijkste boodschappen van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over te brengen. Het
volledige verslag is beschikbaar op eca.europa.eu.
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In de EU zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid. Het ESF is het belangrijkste
financiële instrument van de EU ter ondersteuning van de actieve arbeidsmarktmaatregelen van de
lidstaten. In de periode 2014-2020 werd ongeveer 11,4 miljard euro uitgetrokken voor “toegang tot
werkgelegenheid”. De auditors hebben vastgesteld dat met de ESF-maatregelen voor “toegang tot
werk” in de periode 2014-2020 verschillende interventies zijn gefinancierd die een groot aantal
langdurig werklozen ten goede kwamen. Langdurig werklozen waren echter geen specifieke doelgroep
van die maatregelen, maar werden behandeld als deel van de bredere groep van alle werkzoekenden
of “kansarme” groepen. Bovendien waren de ESF-maatregelen in sommige lidstaten niet altijd in
overeenstemming met de omvang van het probleem.
De auditors hebben ook geconstateerd dat sommige openbare diensten voor arbeidsvoorziening in het
kader van hun nationale actieve arbeidsmarktbeleid weliswaar een geïndividualiseerde aanpak voor
individuele langdurig werklozen toepasten, maar dat er geen duidelijke samenhang was tussen ESFsteun voor “toegang tot werkgelegenheid” en acties om te beantwoorden aan de specifieke behoeften
van langdurig werklozen. Ook vonden de auditors het moeilijk om na te gaan welke resultaten met
behulp van het ESF zijn behaald voor langdurig werklozen. Dit heeft onder meer te maken met
tekortkomingen in het monitoring- en evaluatiekader van het ESF: het ontbreken van een specifieke
uitgavencategorie voor verschillende doelgroepen (zoals langdurig werklozen) maakt het niet alleen
moeilijk om vast te stellen hoeveel EU-steun aan dergelijke maatregelen is toegewezen, maar ook om
de resultaten en de impact ervan op de doelgroep te evalueren.
De regels voor het nieuwe “ESF +”-instrument voor de periode 2021-2027 voorzien in een aantal
stappen voorwaarts, zoals regelingen voor het profileren van werkzoekenden en het beoordelen van
hun behoeften. De auditors verzoeken de Commissie er echter op aan te dringen dat de lidstaten bij de
uitvoering van nieuwe maatregelen in het kader van het ESF + een aanpak hanteren die specifiek is
gericht op langdurig werklozen en hun behoeften, met name in gebieden waar dit probleem bijzonder
nijpend is, aangezien er grote verschillen zijn op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast bevelen de
auditors aan dat de Commissie de doeltreffendheid evalueert van maatregelen inzake “toegang tot
werk” die gericht zijn op langdurig werklozen.
Achtergrond
Sinds 2011 evalueert de Europese Commissie het arbeidsmarktbeleid van de lidstaten via het Europees
Semester. Op basis van de analyse van de Commissie heeft de Raad een aantal landspecifieke
aanbevelingen aangenomen waarin de betrokken lidstaten wordt verzocht specifieke maatregelen ter
bestrijding van langdurige werkloosheid te nemen, en daarbij onder meer een geïndividualiseerde
aanpak te hanteren. In 2016 werd deze aanpak bekrachtigd door de aanbeveling van de Raad over
langdurige werkloosheid.
Speciaal verslag nr. 25/2021, ESF-steun ter bestrijding van langdurige werkloosheid: maatregelen
moeten doelgerichter, beter op maat gesneden en beter gemonitord worden, is beschikbaar op de
website van de ERK (in het Engels; andere taalversies volgen binnenkort).
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