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FICHE SOCIAAL EUROPA 
In het kader van “Europees Burgerpanel” van de Stad Gent 

 

 
 

Je neemt deel aan het Europees Burgerpanel en komt je ideeën bespreken over hoe jij denkt dat 
Europa het rond sociale thema’s nog beter kan aanpakken in de toekomst. 

We willen je met dit document graag wat meer achtergrond meegeven over wat Europa vandaag al 
doet. In een notendop vind je hieronder de Europese aanpak rond sociale thema’s zoals werk. Ook 
vermelden we enkele Gentse voorbeelden die aansluiten bij dit beleid.  

Maar… wat betekent dat nu voor jou? Zijn er dingen die  je nog mist? Of vind je dat het anders 
moet? Geef ons jouw ideeën voor een socialer Europa tijdens het Europees Burgerpanel op 
dinsdagavond 12 februari 2019 van 19.30 tot 22 uur in De Stroom, Fr. Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.  

Algemeen 
De Europese samenwerking begon in hoofdzaak als een puur economische samenwerking. Toch riep 
de Unie al snel verschillende fondsen en subsidieprogramma’s in het leven om ook sociale projecten 
te ondersteunen, vb. via het regionaal beleid. Pas in het begin van de jaren negentig verscheen het 
sociaal beleid als apart beleidsdomein op de Europese agenda. Vanaf 2000 kwamen er concrete 
doelstellingen voor een betere werkgelegenheid. In de huidige “Europa 2020 strategie” (= 
langetermijnstrategie (2010-2020) van de EU om de Europese economie te ontwikkelen tot een 
“concurrerende, sociale en groene markteconomie”) gaan zelfs 3 van de 5 doelstellingen over sociale 
aangelegenheden: armoedebestrijding, creatie van meer werkgelegenheid en sociale doelstellingen 
rond onderwijs. De huidige Commissie-Juncker (2014-2019) legde nog meer de focus op het sociale, 
door in het najaar van 2017 de “Europese pijler van sociale rechten” te lanceren. Daarbinnen 
formuleerde ze 20 principes en rechten, opgebouwd rond drie categorieën (zie schema). Het is 
duidelijk dat de EU deze focus op het sociale ook in de toekomst wenst door te trekken door alvast 
een groot budget (100 miljard euro voor de periode 2021-2027) te voorzien voor een vernieuwd 
Europees Sociaal Fonds Plus.  
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Instrumenten 
Tot op vandaag is het sociaal en werkgelegenheidsbeleid de 
bevoegdheid van elke lidstaat apart. Dat wil zeggen dat de 
EU bijna geen wetgeving mag ontwikkelen hierover. De 
Unie mag het beleid van de lidstaten enkel ondersteunen 
en aanvullen.  
Dat doet ze via de Open Coördinatiemethode (OCM), het 
Europees semester en het sociaal scorebord en/of door 
een groot deel van het EU-budget te besteden aan sociale 
projecten in de lidstaten (= de financiële instrumenten).   
 

 Open Coördinatiemethode: Met de OCM spreken de lidstaten gezamenlijke doelstellingen af 
die niet bindend zijn. Er gebeurt dan ook niets wanneer deze doelen niet gehaald worden. 
Het idee achter de OCM is dat lidstaten niet het slechtst willen presteren en daarom hun 
best zullen doen de doelstellingen wel te halen.  

 Nieuw sinds 2017 is het feit dat de nieuwe “Europese pijler van sociale rechten” is 
opgenomen in het Europees semester, waarbij de economische – en sinds kort dus ook de 
sociale - vorderingen van de lidstaten jaarlijks worden opgevolgd en gerapporteerd. De 
lidstaten krijgen als gevolg hiervan ook aanbevelingen voor hun beleid. Ook riep de 
Commissie een “sociaal scorebord” in het leven: Dat scorebord geeft de sociale situatie in de 
verschillende lidstaten weer. Het hanteert net zoals de OCM de “shame and blame” 
strategie: het is voor lidstaten beschamend om onderaan het scorebord te bengelen. 

 Financiële instrumenten: De EU riep verschillende fondsen in het leven om de beoogde 
doelstellingen rond werkgelegenheid, rechten voor werknemers en sociale bescherming te 
halen. Het idee is dat je door middel van centen voor projecten ook een grote invloed kan 
uitoefenen op het terrein. Dit wil zeggen dat de EU voor een groot deel van haar sociaal 
beleid steunt op de bereidheid van lokale, regionale en nationale overheden, alsook van de 
sociale partners en het middenveld om projecten binnen deze fondsen in te dienen en uit 
te voeren. Het bekendste fonds is het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Een Europees beleid met drie pijlers / categorieën 
 
1. Werkgelegenheid creëren en toegang voor iedereen tot de arbeidsmarkt 
De EU probeert meer en betere banen te creëren, samen met de lidstaten. Eén van de punten waar 
ze sterk op inzet, is op projecten die jeugdwerkloosheid terugdringen.  
 
2. Minimumrechten voor werknemers 
Tot de weinige bevoegdheden om wetgeving te maken binnen dit domein, hoort de EU-
arbeidswetgeving. Deze legt bijvoorbeeld minimumnormen vast voor gezondheid op het werk (vb. 
blootstelling aan beperkte hoeveelheid decibels), gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt (vb. elke ouder heeft recht op 4 maanden ouderschapsverlof), en regels rond arbeidstijd 
(vb. minstens 20 dagen vakantie, rij- en rusttijden in de transportsector en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden voor ploegenarbeid). Daarnaast probeert de EU via de andere instrumenten de lidstaten te 
laten samenwerken rond minimumlonen en het voorkomen van armoede bij werknemers (de 
zogezegde ‘working poor’). De EU zet ook in op sociale dialoog en balans tussen werk en privé.  
 
3. Sociale bescherming en inclusie 
De EU wil werken aan sociale bescherming en inclusie van maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
personen in armoede en personen met een handicap.  
 
Hoe maakt Gent het Europees sociaal beleid waar? 
 
Ook in Gent zijn er tal van realisaties die aansluiten bij het Europees sociaal beleid. Enkele 
voorbeelden: 
 
Beroepenhuis 
De Stad Gent kan, net als de andere Europese steden, sociaal gerichte projecten opstarten met 
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Europese middelen. Er is onder andere het Beroepenhuis in de Doornzelestraat, waar jongeren tussen 
11 en 14 jaar van verschillende beroepen kunnen proeven zodat ze een beter zicht krijgen op hun 
talenten en een geschikte studierichting kunnen kiezen. 

 
Vluchtelingen 
Het ESF project ‘Werkplek Vluchtelingen Gent’ begeleidt 500 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers uit derde landen 
richting werk. VDAB, OCMW, In-Gent en Stad Gent (met GSIW vzw 
als promotor) werken samen om met vluchtelingen voor en na 
hun erkenning zodat ze sneller op tot de arbeidsmarkt geraken, 
met het oog op een duurzame integratie. 
 

Met Europese middelen werken de gemeenten in de brede Gentse regio, ook aan Nederlandse kant, 
samen een programma uit om grensoverschrijdend werken en ondernemen te stimuleren. 
Als een werkzoekende vandaag in Gent, Evergem of Zelzate de vacatures bekijkt op de website van de 
VDAB, krijgt die geen jobs te zien die net over de grens met Nederland liggen.  Hetzelfde geldt voor 
interimkantoren.  
Een opening in beide databanken (België en Nederland) zou er voor zorgen dat er veel meer 
beschikbare jobs zichtbaar worden en kunnen ingevuld worden door mensen in de Gentse regio, ook 
aan Nederlandse kant.  
 
 
 


