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Working Lives Research Institute 

Het Working Lives Research Institute (WLRI) is een onderzoek- en onderwijscentrum aan de 
faculteit Sociale en Geesteswetenschappen van de London Metropolitan University. Het WLRI 
verricht sociaal betrokken academisch en toegepast onderzoek naar alle aspecten van het 
beroepsleven, met een nadruk op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, voor en in samenwerking 
met vakbonden. Recentelijk is er onderzoek verricht naar onzekere arbeid, gezondheid en 
reorganisatie bij overheidsdiensten, de sociale dialoog in de Europese branche van 
schoonmaakbedrijven, migrantenwerknemers en gedetacheerde werknemers; zie 
www.workinglives.org voor meer informatie. 
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Inleiding  
EPSU gaf het Working Lives Research Institute opdracht om een onderzoeksproject uit te voeren 
met betrekking tot de regelingen bij overheidsdiensten voor de werving en training van jonge 
werknemers. Het doel was om het onderzoek te presenteren en te bespreken en een aantal 
aanbevelingen op te stellen voor acties door zusterorganisaties van EPSU op nationaal niveau, 
evenals een aantal initiatieven om te overwegen voor implementatie op Europees niveau. 
 
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre jonge werknemers werkzaam zijn in drie sectoren van 
de overheidsdiensten en in welke mate zij gevolgen ondervinden van de onzekere 
werkgelegenheid in deze sectoren. Het streven is om alle initiatieven vast te stellen die werkgevers 
bij overheidsdiensten hebben genomen om werving, behoud, training en loopbaanontwikkeling van 
jonge werknemers te verbeteren. Tot slot onderzoeken wij ook de aanpak van de 
zusterorganisaties van EPSU in reactie op de uitdaging van de behandeling van jonge werknemers 
bij overheidsdiensten, hetzij door cao's, campagnes of interne structuren. 
 

Structuur van het rapport 
Het gedeelte over de achtergrond geeft algemene informatie over jonge werknemers op de 
arbeidsmarkt in de hele Europese Unie. Daarna beschrijven wij in het kort het concept 
'arbeidsonzekerheid' en bespreken wij in het algemeen het type werkzaamheden die geassocieerd 
worden met onzekerheid en de betrokkenheid van jonge werknemers bij dat soort werkzaamheden. 
De positie van jonge werknemers in de geselecteerde landen wordt samengevat. 
 
Het hoofdgedeelte behandelt de resultaten van het onderzoek (een korte bijlage beschrijft de wijze 
waarop het onderzoek is uitgevoerd), inclusief informatie die is verzameld uit statistische, officiële, 
wetenschappelijke en gelijksoortige bronnen. Dit wordt nader geïllustreerd door de informatie die is 
verzameld via interviews met de zusterorganisaties van EPSU. In het afsluitende gedeelte worden 
de belangrijkste beleidskwesties voor de Europese Unie, en specifieker voor EPSU, benadrukt. 
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Achtergrond 
 

Jongeren op de Europese arbeidsmarkt 
Voor de doelstellingen van dit rapport beschouwen wij jonge werknemers als iedereen boven de 
leerplichtige leeftijd en tot 24 jaar. Sommige nationale definities en statistieken sluiten iedereen 
onder 18 jaar uit, terwijl andere iedereen tot de leeftijd van 30 jaar omvatten.  
 
Volgens Eurostat is 17,5% van de Europese beroepsbevolking tussen de 15 en 24 jaar oud (zie 
tabel 1 hieronder). Maar een veel kleiner deel - 9,1% - van degenen die daadwerkelijk een baan 
hebben, is jong. Het verschil tussen deze twee getallen wordt in de eerste plaats vooral verklaard 
door deelname van de jongeren aan voltijdonderwijs, hoewel dit niet noodzakelijkerwijs betekent 
dat zij niet behoren tot de beroepsbevolking, aangezien ongeveer de helft van degenen die 
vervolgonderwijs volgen ook enige vorm van arbeid verricht tijdens hun studie.  

 
De tweede factor die het verschil verklaart, is werkloosheid. De jeugdwerkloosheid is gestegen in 
heel Europa en laat een ‘aanzienlijke verslechtering’ zien sinds 2008 (Eurofound 2011). Deze is nu 
21% in totaal (vergeleken met 8% voor alle leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking).  
 
In het eerste kwartaal van 2011 daalde de werkgelegenheid voor jongeren tot het laagste niveau 
dat ooit is geregistreerd de Europese Unie: 32,9%. Dit effect is niet gelijk verdeeld over de 
Europese Unie. Duitsland, Oostenrijk, Malta en Luxemburg zagen hun werkloosheid nauwelijks 
veranderen tussen 2007 en 2010, terwijl deze in Spanje, Ierland en in de Baltische staten zeer 
sterk is gestegen. De kaart hieronder toont de jeugdwerkloosheidspercentages in de hele 
Europese Unie in oktober 2011.  
 

Jeugdwerkloosheidspercentages (15 - 24 jaar) (oktober 2011) 
 

 
 
Eurostat, aangepast voor seizoensinvloeden (van de Europese Commissie 2011) 
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Jongeren zijn sinds 2008 hard getroffen tijdens de financiële crisis en de recessie. Volgens 
O'Higgins (2012) “werden de jongeren harder door de recessie getroffen dan volwassenen voor 
wat betreft gevolgen voor de lange termijn”, waarbij de werkloosheid voor de lange termijn sneller 

steeg voor jongeren dan voor volwassenen in de leeftijdscategorie 25-54 jaar. Zoals de Europese 
Stichting opmerkte: “jongeren zijn vaak de eersten die de arbeidsmarkt verlaten en de laatsten die 
de arbeidsmarkt betreden” (Eurofound 2011). 

 

Onzekere arbeid  
Hoewel er veel aandacht is besteed aan het onderwerp, is er geen exacte definitie van wat 
'onzekere arbeid', of zelfs 'onzekerheid' inhoudt. In het algemeen wordt het geassocieerd met 
onzekerheid met betrekking tot arbeid, maar ook met economische en sociale onzekerheid. Als 
gevolg hiervan heeft een aantal commentatoren beargumenteerd dat onzekerheid niet alleen moet 
worden bezien met betrekking tot arbeid, maar ook met betrekking tot de welvaartsstaat en de 
dynamiek van het huishouden (huisvesting bijvoorbeeld).  

 
Dit rapport kan echter niet meer doen dan een aantal factoren, die niet aan arbeid gerelateerd zijn, 
licht aanstippen. Maar zelfs binnen uitsluitend de context van arbeid is er veel discussie over wat 
onzekere arbeid zou kunnen inhouden. In het algemeen kan er niet worden gesteld dat een 
bepaald type arbeid automatisch onzeker is: dat hangt af van de nationale economische en 
juridische context en van de persoonlijke omstandigheden van de individuele persoon. Zo krijgen 
uitzendkrachten in sommige lidstaten (bijvoorbeeld Zweden) doorbetaald tussen opdrachten door 
en hebben zij werknemersrechten die vergelijkbaar zijn met andere werknemers, terwijl zij in het 
Verenigd Koninkrijk zelfs niet eens beschouwd worden als werknemers (zij zijn ‘arbeiders’, met 
minder rechten).  
 
Parttime werk hoeft evenmin onzeker te zijn, mits de persoon er bewust voor heeft gekozen. Maar 
als die persoon fulltime had willen werken, kan parttime werk onzekerder lijken. Niet gedeclareerd 
werk, onechte zelfstandigheid en de tewerkstelling van migranten zonder werkvergunning zijn 
andere voorbeelden van arbeidsovereenkomsten die duiden op onzekerheid. McKay et al. (2012) 
identificeren vier typologieën waarmee kan worden bepaald of contractuele 
arbeidsovereenkomsten onzeker zijn: 
 

 arbeidsonzekerheid, hetzij door de korte duur van het contract, hetzij door de 
onvoorspelbaarheid van het contract; 

 een laag loon of geen mogelijkheid om dit te verbeteren; 

 ‘ondergeschikt’ werk, wat leidt tot uitsluiting van rechten op sociale zekerheid, bijstand of 
WW; 

 geen dekking door een cao of vertegenwoordiging door een vakbond.  
 
Hoewel nationale en internationale statistieken ons dus het idee kunnen geven dat bepaalde typen 
werk die kunnen duiden op onzekerheid (zoals tijdelijk werk) veel voorkomen, kunnen ze ons geen 
zekerheid geven over hoe dit in de praktijk werkt, zoals wordt gemeten door deze typologieën. De 
interviews die wij hebben gevoerd met zusterorganisaties van EPSU geven ons een beter idee van 
welke vormen van onzekerheid in de praktijk kunnen voorkomen in de sectoren die onze aandacht 
hebben in dit rapport, maar de informatie is grotendeels anekdotisch. 
 

Jongeren en ‘onzekere’ arbeid 
Jonge werknemers hebben een veel grotere kans op laagbetaald werk (in vergelijking met de rest 
van de arbeidsmarkt). Door twee derde van het mediane inkomen te nemen als definitie van 
laagbetaald, ontdekten Maitre et al. (2012) dat in 18 van 22 lidstaten van de Europese Unie lage 

lonen veel vaker voorkwamen bij mensen onder de 29 jaar dan bij mensen boven de 29 jaar (de 
uitzonderingen waren Tsjechië, Litouwen, Slowakije en Estland). In Duitsland, Nederland, 
Luxemburg en Ierland werd meer dan 40% van de jonge werknemers laagbetaald - in Duitsland 
was hun aandeel 57% (vergeleken met 14% van de mensen in de leeftijdscategorie 30-44). 
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Zowel parttime als tijdelijk werk neemt toe onder jonge werknemers. In het algemeen is het 
aandeel jonge werknemers met een tijdelijk contract gestegen van 35% in 2000 naar meer dan 
40% in 2009. De kans dat jonge werknemers tijdelijk werk hebben, is vier keer groter dan voor de 
rest van de beroepsbevolking (zie de grafieken op de volgende bladzijde). Onder de landen die wij 
als voorbeeld hebben genomen, heeft in Zweden, Spanje, Duitsland en Frankrijk meer dan de helft 
van de werkenden van 16-24 jaar een tijdelijk contract (Eurostat LFS voor tweede kwartaal 2010). 

 
In Duitsland is werk dat neigt naar onzekerheid doelbewust aangemoedigd door opeenvolgende 
golven van hervormingen van de arbeidsmarkt. Tijdelijk werk is gedereguleerd, ‘minibanen’ 
(parttime werk voor €400 per maand of minder) worden uitgesloten van sociale 
zekerheidsbijdragen en er zijn ‘één-eurobanen’ gecreëerd waarbij langdurig werklozen verplicht 
moeten werken voor hun uitkering plus een toelage van €1 tot €1,50 per uur (DGB 2012). 
 

 
 
Verhouding 16-24 jarigen met een tijdelijk contract (Eurostat tweede kwartaal 2010) 
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De groei in parttime banen wordt grotendeels verklaard door een toename van het aantal mensen 
dat aangeeft dat zij een voorkeur hebben voor fulltime werk. Dit geldt vooral voor Frankrijk, Italië, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk (Eurostat). Onvrijwillig parttime werken komt iets vaker voor bij 
jongeren dan bij de overige werkenden, maar omdat veel studenten die ook werken alleen maar 
parttime banen willen, moet het aandeel onder de jongere werkenden verhoudingsgewijs nog 
hoger liggen.  

 
Een andere indicator voor onzekere arbeid is zelfstandig werk (niet in loondienst verrichte arbeid). 
Uit het rapport komt echter naar voren dat dit onder jongeren zeer weinig voorkomt en op een 
gelijk niveau blijft. Er zijn echter verschillen per land en in Griekenland werd onecht zelfstandig 
werk (niet in loondienst verrichte arbeid) onder 16-34 jarigen in 2008 geschat op 16% (geciteerd in 
Kretsos 2011).  

 
Het geheel of gedeeltelijk buiten het sociale zekerheidsstelsel vallen, is een factor bij het bepalen 
of iemand in een onzekere positie op de arbeidsmarkt verkeert. Dit was geen factor die wij 
specifiek onderzochten in dit onderzoek, hoewel wij ons ervan bewust zijn dat enkele lidstaten 
lagere werkloosheidsuitkeringen verstrekken aan jongere werknemers (bijvoorbeeld in het 
Verenigd Koninkrijk, België). Het is ook zo dat onzekerheid met betrekking tot huisvesting vaker 
voorkomt bij jongeren in sommige (maar niet alle) lidstaten en dit is een punt van aandacht 
geweest in de campagnes van vakbonden in Frankrijk en Italië. 

  
Het relatieve niveau van – daadwerkelijke of waargenomen - arbeidsonzekerheid is ook een factor 
die bijdraagt aan onzekerheid. Het moge duidelijk zijn dat een hoog werkloosheidsniveau onder 
jongeren bijdraagt aan de bezorgdheid over de mogelijkheid om een nieuwe baan te vinden als de 
werkende zijn/haar huidige baan verliest. 
 
Een factor die bijdraagt aan onzekerheid, en die vooral van invloed is op jongeren, zijn de 
specifieke contractuele regelingen met betrekking tot training: leerwerktrajecten, 
werkervaringsprojecten en stages zijn er vrijwel uitsluitend voor jongeren en zijn vaak van beperkte 
duur zonder dat deze noodzakelijkerwijs uitzicht bieden op een vaste aanstelling aan het einde 
daarvan. Ze zijn vaak moeilijk te tellen en vanwege de korte duur van de contracten kunnen zij 
moeilijk aan te pakken zijn voor vakbonden. 

 
 
 

Grafiek 24. Tijdelijke arbeid (werknemers) als % van het totale aantal werknemers, 

jongeren (15-24) en volwassenen (24-74), 27 lidstaten van de EU 

Bron: Eurostat, LFS 
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Jongeren in de geselecteerde landen 
 

Het gemiddelde aandeel van jonge mensen in de beroepsbevolking in de Europese Unie is 16,8%. 
Van de door ons onderzochte landen heeft Nederland het hoogste aandeel jongeren met iets meer 
dan 21% en Griekenland het laagste met 15%.  
 
De jeugdwerkloosheid in de Zuid-Europese landen is extreem hoog (zie kaart op bladzijde 3). In 
Spanje nadert deze de 50% en Griekenland ligt daar niet ver onder. In Italië was dit percentage 
29%, en in Bulgarije 27% (waar het in het vierde kwartaal 2011 was gestegen naar 29%). Ook 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laten hoge jeugdwerkloosheidscijfers zien: respectievelijk 24% 
en 22%. Tot op zekere hoogte komen hogere jeugdwerkloosheidsniveaus overeen met 
laaggeschooldheid, zoals in Italië, Griekenland en Spanje (Eurofound 2011), maar stijgende 
werkloosheidscijfers onder hoger opgeleiden in heel Europa laten zien dat dit niet geldt voor het 
hele werkloosheidsprobleem. 
 
Duitsland, Nederland en Zweden hebben lagere jeugdwerkloosheidsniveaus dan gemiddeld en 
een uitgebreid beroepsopleidingssysteem. Deze landen laten echter ook hoge niveaus zien voor 
wat betreft tijdelijk werk onder jongeren, hoewel deze in Duitsland en Zweden snel dalen naarmate 
de jongeren ouder worden. Hoewel dit een bepaalde overgang naar zekerder werk lijkt te 
suggereren, meldt de vakbondsfederatie DGB in Duitsland dat slechts 7% van diegenen die tijdelijk 
werk kregen vanuit een werkloosheidssituatie, na twee jaar nog steeds aan het werk waren (DGB 
2012).  
 
In Spanje gaan zeer hoge niveaus van tijdelijk werk onder jongeren hand in hand met een geringe 
mobiliteit van tijdelijk naar vast werk. Zowel Nederland als Zweden heeft eveneens hoge niveaus 
van parttime werk onder jongeren, hoewel dit in Nederland grotendeels vrijwillig is, wat verband 
houdt met werk tijdens een voltijdsstudie (82% van de respondenten voerde dit als reden aan om 
parttime te werken in 2010). In Duitsland komt parttime werk onder jongeren minder voor dan bij 
andere werkenden en dit percentage daalt. 

 
Bulgarije meldt zeer lage cijfers voor zowel parttime als tijdelijk werk onder jongeren (en ook onder 
oudere werkenden). Het land heeft in Europa ook het hoogste percentage jongeren zonder 
scholing, werk of stage (NEET). Ook Tsjechië laat lage percentages zien voor wat betreft parttime 
werk onder jongeren (9% van hen die werk hebben), maar heeft relatief weinig NEET’s.  

 
Onvrijwillig parttime werk onder jongeren is hoog in Frankrijk en Italië en gematigd, hoewel stijgend, 
in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Vrijwel alle zusterorganisaties van EPSU die wij interviewden, benadrukten dat de jongeren 
bijzonder hard werden getroffen in de algemene economie tijdens de recessie en door 
toegenomen onzekerheid bij overheidsdiensten in de volgende ‘bezuinigingsronde’. Zij vestigden 
de aandacht op een in toenemende mate broze werkgelegenheid binnen de economie als geheel, 
samen met een drastische afname van kansen om werk te vinden bij overheidsdiensten.  

 

Jonge werknemers en overheidsdiensten 
 

Werkgelegenheid van jonge werknemers bij overheidsdiensten 
Tabel 1 laat gegevens zien uit de Eurostat Labour Force Survey, die de verhoudingen geeft van 
het totaal aantal werknemers onder de 25 jaar van de drie sectoren van de 27 lidstaten van de 
Europese Unie en van de tien geselecteerde lidstaten. In de tabel wordt ook een vergelijking 
gemaakt met het aandeel van alle werknemers en het deel van de beroepsbevolking jonger dan 25 
jaar. 
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Tabel 1: Jonge werknemers (15-24) in verhouding (%) tot alle werknemers, tweede kwartaal 2011 

 

 

Alle 
sectoren 
en 
diensten 

Elektricitei
t, gas 

Water, 
afval 

Openbaar 
bestuur, 
defensie, 
sociale 
zekerheid 

Zorg, 
maatschap
pelijk werk 

Jongeren 
in 
verhoudin
g tot 
beroepsbe
volking 

Europese 
Unie (27) 

9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bulgarije 6,1 - - - - 17,9 

Tsjechië 6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Frankrijk 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Duitsland  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Griekenland 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Italië 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Nederland 15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Zweden* 10,9 - - 3,7 8,4  

Spanje 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Verenigd 
Koninkrijk 

12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Bron: Eurostat, *Zweden cijfers voor 2010 

 
De omvang van de steekproeven per sector was voor Bulgarije te klein voor publicatie in Eurostat, 
maar de Bulgaarse vakbond voor de gezondheidszorg heeft enkele landelijke gegevens verstrekt. 
Deze gegevens toonden slechts 500 werkenden tussen 15 en 24 jaar bij watervoorzieningen, 6200 
bij openbaar bestuur en 1500 bij gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Ter vergelijking: in de 
groothandel en distributie werkten 52.200 jonge werknemers en in hotels, restaurants en catering 
35.200. 
 
Openbaar bestuur  
 
In de landen die in dit rapport zijn opgenomen, varieerde het aandeel jonge werknemers in het 
personeelsbestand van het openbaar bestuur van 1,5% in Italië tot 8,3% in Duitsland.  

 
Cijfers die zijn gepubliceerd door de Spaanse overheid tijdens hun voorzitterschap in 2010 lieten 
zien dat bij de centrale overheid slechts 1,5% van de vrouwen en 1,2% van de mannen jonger dan 
30 jaar was. In totaal (inclusief lokale en regionale overheden) bedroeg het percentage 3,1% in 
2011.  
 
Statistieken die zijn gepubliceerd door de overheid van het Verenigd Koninkrijk lieten zien dat in 
1991 30% van de ambtenaren jonger dan 30 jaar was, maar per eind maart 2011 was dit gedaald 
naar 12% (House of Commons Library 2012). Bij de lokale overheid in het Verenigd Koninkrijk was 
slechts 5,9% van het personeelsbestand jonger dan 25 in 2010 (cijfers van de Local Government 
Association).  
 
In Frankrijk laten de cijfers voor 2009 zien dat jongeren onder de 30 jaar 12,9% van het 
overheidspersoneel in ziekenhuizen vormde, maar slechts 10% van het personeel op ministeriële 
departementen en 7,3% van de regionale ambtenaren. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat in geen enkel land dat wij onderzochten het aandeel van jonge 
werknemers bij het openbare bestuur zo hoog was als het aandeel van jongeren in de economie 



Training, banen en passend werk voor jonge mensen 

 

10 
 

als geheel (bijvoorbeeld 5,1% in Italië, 11% in Duitsland). In de meeste gevallen was het verschil 
erg groot: in Zweden was bijna 11% van de werkzame beroepsbevolking jonger dan 25 jaar, maar 
vormde minder dan 4% van het personeelsbestand van het openbaar bestuur. 
 
De OESO maakte een vergelijkbare opmerking in een recent verslag over overheidsstructuren 
vanuit het gezichtspunt van het ouder worden van het personeel bij de openbare besturen. Zij 
merkten op dat “het aandeel ambtenaren dat 50 jaar of ouder is, gemiddeld 26% hoger ligt dan bij 
de totale beroepsbevolking” (OESO 2011). 

 
Verwacht wordt dat het grote banenverlies bij het openbare bestuur zal aanhouden en deze sector 
is nu verreweg de grootste voor wat betreft aangekondigd banenverlies en is verantwoordelijk voor 
1 van de 3 verloren banen in de hele Europese Unie (European Restructuring Monitor). Volgens de 
cijfers van het Labour Force Survey verdwenen tussen het eerste kwartaal van 2008 en het vierde 
kwartaal van 2012 meer dan 165.000 banen voor jongeren uit het personeelsbestand van het 
openbaar bestuur in Europa. 

 
Gezondheidszorg en sociale zaken 
 
In tegenstelling tot het openbare bestuur, is de werkgelegenheid in de gezondheidszorg en de 
sociale sector gestegen met 7% tussen het eerste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 
2011 (European Restructuring Monitor). 
 
De jeugdwerkgelegenheid in de gezondheidszorg en de sociale sector varieerde van 2,5% in Italië 
tot 11,6% in Duitsland. In het geval van Duitsland ligt dit percentage hoger dan het percentage 
jonge werknemers in de gehele economie, een van de weinige gevallen die we tegenkwamen waar 
een overheidsdienst beter presteerde dan de rest van de economie in het aanbieden van werk aan 
jongeren. De eigen cijfers van de Italiaanse vakbond FP-CGIL laten zien dat er in de sector 
openbare gezondheidszorg slechts 2500 van de 680.000 zorgwerkers jonger zijn dan 25 jaar 
(0,4%). 
 
Openbare nutsbedrijven 

 
Bij de openbare nutsbedrijven (energie en water) presteerde Duitsland opnieuw als beste (10,4% 
bij elektriciteit en gas), terwijl Italië het slechtst presteerde (2,9% bij water en afval). In heel Europa, 
zelfs onder tijdelijke werkkrachten in openbare nutsbedrijven, merkten we echter op dat het 
aandeel jonge werknemers afnam (zie de grafieken op bladzijde 22), wat suggereert dat dergelijke 
flexibele arbeidsvormen niet noodzakelijkerwijs de werkgelegenheidsvooruitzichten van jonge 
werknemers beschermen. 
 
Algemene trend 
 
Onderzoek naar de recente trend in jeugdwerkgelegenheid in alle sectoren laat in het algemeen 
een neerwaartse trend zien, hoewel deze minder geprononceerd is bij de nutsbedrijven, waarbij 
vooral Duitsland goed presteert. Sinds 2008 laat in het bijzonder het openbaar bestuur een 
voortdurende daling zien in het aantal en het aandeel jonge werknemers.  
 
De geïnterviewde uit Italië meldde bijvoorbeeld dat het aandeel werkenden in de overheidssector 
dat jonger was dan 35, in 2010 de helft bedroeg van wat het in 2001 was geweest. De 
zusterorganisatie uit Spanje meldde dat er in de afgelopen jaren voor overheidsfuncties nauwelijks 
werd geworven in ongeacht welke leeftijdscategorie. 
 

Trend van ‘onzekere’ werkgelegenheid  
 
Zoals al is opgemerkt in het gedeelte over onzekere arbeid, is het niet eenvoudig om vast te stellen 
welk werk als onzeker kan worden aangemerkt. In dit beknopte onderzoek moesten wij uitgaan 
van de bepaling van typen werk die mogelijk onzekerheid met zich meebrachten en vervolgens 
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uitgaan van de meer gedetailleerde beschrijvingen van de zusterorganisaties van EPSU om te 
wijzen op onzekere praktijken. Daarom bespreken wij zowel parttime als tijdelijk werk, maar alleen 
om gebieden aan te wijzen waar onzekerheid kan worden gevonden. 
 
Parttime werk was in 2010 niet waarschijnlijker voor jonge werknemers in overheidsdiensten dan in 
alle bedrijfstakken en diensten in alle 27 lidstaten van de Europese Unie (volgens de laatst 
beschikbare gegevens van Eurostat). Niettemin komt dit vaker voor in Frankrijk, Italië en Zweden - 
in Zweden werkt bijvoorbeeld 62% van de jonge werknemers bij overheidsdiensten parttime, 
vergeleken met 49% voor de hele economie. Parttime werk is hoog onder jonge werknemers in 
Nederland, maar dit gaat ook op voor de rest van de economie. In het Verenigd Koninkrijk 
daarentegen is het aanmerkelijk minder waarschijnlijk: 29% van de jonge werknemers bij 
overheidsdiensten werkt parttime, vergeleken met 39% voor de hele economie. Er moet echter 
enige voorzichtigheid in acht worden genomen bij deze cijfers, omdat deze ook opleiding omvatten 
waar zowel jongere werknemers als parttime werk vaker kunnen voorkomen.  

 
In Nederland (waar het interview vooral ging over gezondheidszorg en de sociale sector) was het 
waarschijnlijker dat nieuwe starters tijdelijke en/of parttime arbeidscontracten hadden. Dit is met 
name het geval in de thuiszorg en de ouderenzorg, waar contracten voor slechts 12 uur per week 
gedurende negen maanden kunnen zijn. Dit is de reactie op bezuinigingen van de rijksoverheid op 
de financiering van de openbare zorgverleners. Bij bestaande werknemers werd het contract 
nageleefd, maar is er een groot verloop (18% per jaar) en nieuwe starters krijgen bij aanvang een 
minder goed contract.  
 
Er wordt breed druk uitgeoefend om te flexibiliseren om de kortingen op de budgets te halen: er 
wordt meer gebruikt gemaakt van ploegendienst en werk op afroep in zowel eerstelijns- als 
spoedgezondheidszorg, maar de jongeren lijken minder geneigd de nieuwe patronen te 
accepteren. Er wordt weinig gebruik gemaakt van uitzendbureaus, behalve voor specifieke 
vaardigheden zoals anesthesie en specialistische verpleging. De meest voorkomende vorm van 
onzekere arbeid is het gebruik van flexibele parttime contracten die tussen 16 en 30 uur per week 
bieden. Contracten voor een bepaalde tijd zijn gebruikelijk voor nieuwe starters: één jaar proeftijd 
die nu tot maximaal vier jaar wordt verlengd. De arbeidswetgeving staat het gebruik van dit soort 
flexibele arbeid toe, maar jonge werknemers zijn niet geneigd hierin te blijven, dus het 
personeelsverloop is hoog. 

 
In de Zweedse gezondheidszorg is uitzendwerk ook zeldzaam en hoewel parttime werk veel 
voorkomt, heeft dit meer gevolgen voor oudere werknemers dan voor jongere. In 
verzorgingstehuizen wordt echter veelvuldig gebruik gemaakt van ‘nul-urencontracten’ of 
oproepcontracten die met name van invloed zijn op jongeren van wie er 10.000 volgens dit patroon 
werken. Er komt ook een verhoging van de particuliere voorziening van 
eerstelijnsgezondheidszorg via de gemeentelijke overheid (Arbetsförmedlingen 2011), die 
waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor het type werk dat beschikbaar is voor jongeren. 
 
Er zijn kortingen op het minimumjeugdloon ingesteld, tot 84% van het bedrag voor werknemers die 
ouder zijn dan 25 jaar in Griekenland, terwijl 17-19 jarigen een nog lager bedrag krijgen. 

 
Jonge werknemers in het Verenigd Koninkrijk zijn oververtegenwoordigd in uitzendwerk en ander 
tijdelijk werk. De geïnterviewde uit het Verenigd Koninkrijk meldde dat dit steeds vaker voorkomt bij 
overheidsdiensten die zijn uitbesteed.  
 
In Duitsland zijn jonge werknemers oververtegenwoordigd onder tijdelijke arbeidskrachten, in het 
bijzonder diegenen met een contract voor bepaalde tijd (DGB 2012). In het algemeen heeft twee 
derde van de jonge werknemers contracten voor bepaalde tijd, hoewel het relatief grote aantal 
leerwerktrajecten hierbij is inbegrepen (OESO 2012).  
 
De Duitse zusterorganisatie van EPSU, Ver.di, meldde dat het aantal fulltime krachten met een 
doorlopend contract bij overheidsdiensten in de laatste 20 jaar is gehalveerd. Jonge werknemers 
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die het toelatingsexamen voor overheidsdiensten halen, zien zichzelf geconfronteerd met 
arbeidscontracten voor bepaalde tijd die buiten de dekking van cao's vallen. Hierdoor komen ze 
onder druk te staan om een lager salaris te accepteren om opnieuw aangesteld te worden bij 
afloop van hun contract. De DGB (2012) meldt eveneens dat binnen de sectoren die behandeld 
worden in dit rapport, ‘mini-banen’ vooral worden gevonden in de gezondheidszorg en de sociale 
sector. Deze banen worden met name ingevuld door vrouwen, en zowel jongeren (onder 20 jaar) 
als ouderen (boven 64 jaar) zijn oververtegenwoordigd in deze banen.  
 
Zelfs in 2003 waren er in Spanje al protesten tegen het toegenomen gebruik van onzekere arbeid 
bij overheidsdiensten, vooral bij de regionale overheden waar druk op de budgets gecombineerd 
met een toegenomen vraag naar diensten leidde tot het misbruiken van tijdelijke contracten door 
lokale overheden. Het aandeel van tijdelijke contracten onder ambtenaren is gestegen van 9,4% in 
1987 naar 22,8% in 2004. De meest significante stijging was bij lokaal bestuur (29,7%) en 
gezondheidszorg (29%). Er werd gemeld dat sinds 1999 tijdelijk werk onder jonge werknemers in 
de publieke sector hoger was dan in de private sector (Miguelez 2005). De geïnterviewde vertelde 
dat er geen uitzendwerk was in de publieke sector.  
 
In Frankrijk kregen veel jonge werknemers in Categorie ‘B’ (vooral administratief) zeer kortlopende 
contracten aangeboden. Deze zijn normaal gesproken voor slechts 78 uur per maand en kunnen, 
in het geval van mensen die ingehuurd werden via uitzendbureaus, voor slechts één of twee 
weken zijn. Tijdens het Franse interview kwam een wijdverbreide praktijk aan het licht om jonge 
werknemers voor zeer korte periodes, vaak zonder contract, aan te nemen voor werk in de 
entertainmentsector (‘animation’). Dit werd gedaan door lokale burgemeesters die leerden om zich 

steeds meer op te stellen als ondernemers. Jonge werknemers bij de centrale overheid hebben 
een beduidend hogere kans om geen status te verwerven dan oudere medewerkers.  
 
Door veranderingen in de bescherming van de arbeidsmarkt in Italië hebben jonge werknemers 
een zwakkere rechtspositie gekregen en de geïnterviewde van FP-CGIL schatte dat 50% van de 
banen onzeker was. Er zijn echter weinig nieuwe banen in zowel het openbare bestuur als de 
gezondheidszorg. Contracten voor bepaalde tijd worden nu weggesneden en er is een 
vacaturestop als onderdeel van de bezuinigingen.  
 
Het veel voorkomen van onzekere vormen van arbeid onder jongeren lijkt hen weinig opgeleverd 
te hebben met betrekking tot bescherming tegen werkloosheid. Onze interviews hebben ter 
overweging gegeven dat zij daarentegen kwetsbaarder zijn voor banenverlies. Dit bevestigt de 
bevindingen van O'Higgins (gebaseerd op onderzoek van de Labour Force Survey voor de 27 
lidstaten van de Europese Unie) dat het gemak waarmee tijdelijke contracten zouden kunnen 
worden gebruikt door werkgevers van jonge werknemers een positief verband hield met het 
jeugdwerkloosheidsniveau. Het lukte hem echter niet een overeenkomstig herstel van de 
werkgelegenheid te vinden in landen met 'flexibelere' arbeidsmarkten (O’Higgins 2012).  
 

Training, leerwerktrajecten, stages 
 
Volgens O'Connell (2005), die Ierland onderzocht, hebben degenen die voor grotere organisaties 
en de publieke sector werken een grotere kans om meer training te krijgen dan degenen die bij 
kleinere werkgevers of werkgevers uit de private sector werken. Ook een onderzoek in Nederland 
stelde vast dat werknemers in het openbaar bestuur in 2009 de meeste kans (77%) hadden op 
interne trainingen of opleiding (de Jong 2011). Dit voordeel van de publieke sector lijkt onder druk 
te staan, zoals bleek uit de informatie die wij kregen tijdens de interviews. 
 
Er werd gemeld dat in de gezondheidszorgsector in Nederland minimaal 3% van de begroting 
besteed moet worden aan opleiding in de gezondheidszorg. Dit houdt echter ook professionele 
ontwikkeling in en is daarom niet specifiek gericht op jongeren. Er is een collectieve overeenkomst 
die de inzet van stagiairs regelt en de hoogte van hun salaris vaststelt. Kenmerkend voor de 
overeenkomst is dat de stagiairs niet worden meegerekend als aanvulling van het personeel; zij 
worden dus niet gebruikt in plaats van het vaste personeel. Er bestond vroeger een systeem voor 
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gesponsorde leerwerktrajecten, maar dit is verdwenen. Werkgevers zouden dit systeem graag 
hersteld zien en bespreken de opzet van een opleidingsfonds voor ziekenhuizen met de overheid. 
De vakbonden zijn niet betrokken bij deze discussie. Stages in de Nederlandse gezondheidszorg 
krijgen een vergoeding van € 300 per maand bij aanstellingen van meer dan zes weken; 
werkgevers proberen dus om deze aanstellingen korter dan zes weken te laten duren. Jonge 
stagiairs hebben de neiging om niet te klagen omdat zij afhankelijk zijn van de goodwill van de 
werkgever. 
 
In 2009 kondigde de aantredende PASOK-regering in Griekenland aan dat zij de contracten van 
50.000 stagiairs in de publieke sector zou beëindigen. 

 
De Italiaanse geïnterviewde zei dat er 200.000 onzekere werknemers zijn bij het openbaar bestuur. 
De grootste groep jonge werknemers zijn de 80.000 die een contract van ‘voortdurende 
samenwerking’ (continuous collaboration of CoCo) hebben, dat niet wordt gedekt door een cao; zij 
werken dus feitelijk als laagbetaalde stagiairs. Toetreding tot het vaste personeelsbestand in de 
publieke sector geschiedt via de concorsi op basis van een examen. 70.000 jonge werknemers 
hebben die examens gehaald, maar geen baan gekregen; die banen zijn in sommige gevallen 
verdwenen door de sluiting van werkplekken.  
 
Opleidingscontracten met een contractduur tot twee jaar blijven bestaan, maar hebben te maken 
met hetzelfde bezuinigingsbeleid. In de publieke sector bestaan er geen leerwerktrajecten, volgens 
het Italiaanse interview, maar er zijn wel enkele stageplekken bij de overheid die zijn opgezet via 
overeenkomsten met universiteiten. In het geval van de gezondheidszorg, en als onderdeel van de 
opleiding tot verpleegkundige, is er een categorie verplichte stages waarvoor specifieke rechten 
gelden. 
 
Een baan krijgen bij de overheid in Spanje gaat via ‘opsiciones’, een examenstelsel, maar het 

aantal aangeboden banen is drastisch gedaald. Er werken nu zeer weinig jonge werknemers bij 
overheidsdiensten. Elders in de economie worden beperkte arbeidsrechten ingevoerd. Pas 
afgestudeerden krijgen een zogeheten trainingsplek aangeboden, wat niet meer is dan gewoon 
werk tegen minder salaris. 
 
Volgens Unison waren er enkele goede lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk (zoals de 
provinciebesturen van Yorkshire en Kent) die specifieke overeenkomsten sloten om zeker te 
stellen dat er jonge mensen aan het personeelsbestand werden toegevoegd en zij boden 
leerwerktrajecten aan, maar dit werd op lokaal niveau bepaald. Het personeelshandboek van het 
provinciebestuur van Kent kent specifieke voorzieningen voor betaalde afwezigheid voor training 
en opleiding. Het bestuur heeft ook een speciale personeelsgroep voor jongere werknemers 
(‘Greenhouse’) die gebruikt maakt van sociale media om hen een stem te geven, evenals een 
schaduwprogramma tijdens het werk om hen vooruit te helpen in hun loopbaan. 
  

Speciale arbeidsmarktprogramma's voor jongeren  
 
In Frankrijk bestaat er een programma ‘CIVIS’ om mensen opnieuw op de arbeidsmarkt te brengen. 
Dit houdt tot zes maanden begeleiding in, gericht op 70.000 jongeren van 18-25 jaar. Het 
statistische bureau DARES zegt echter dat slechts 38% van hen een duurzame arbeidsbetrekking 
vond. In totaal had 23,7% van de werkende jongeren in 2010 opleidingscontracten; dat is drie 
procentpunt lager dan in 2007 (Le Monde 20 juni 2011). 

 
In Tsjechië wordt een systeem van baansubsidies geïntroduceerd voor jongeren onder de 30 jaar 
die langer dan vijf maanden geregistreerd staan als werkzoekende. Hierdoor wordt voorzien in 
deels arbeids-, deels opleidingscontracten voor maximaal 5000 werkzoekenden. Het is echter niet 
duidelijk of dit ook van toepassing is op werkgevers in de publieke sector (Hala 2011, EIRO). 
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Door zowel de huidige als de vorige regering in het Verenigd Koninkrijk zijn stappen gezet om het 
aantal leerwerktrajecten te vergroten. Verhoudingsgewijs waren er echter minder in de publieke 
dan in de private sector, volgens de geïnterviewde van Unison.  
 
In Bulgarije zijn er een aantal speciale arbeidsmarktprogramma's voor jongeren onder de 29 jaar. 
Eén in het bijzonder –‘Career Start’- biedt jonge, afgestudeerde werklozen zes maanden werk in 
het openbaar bestuur. Het programma heeft ook betrekking op ondernemingen in de private sector 
maar in 2010 bood het programma werk aan slechts 669 jonge werknemers.  

 

Sociale dialoog en cao’s 
 

De CAO voor de publieke sector in Italië stelt een maximum van 7% aan het aantal 
uitzendkrachten, maar in de praktijk wordt er niet veel gebruik gemaakt van uitzendpersoneel 
omdat dit als te duur wordt gezien. In 2010 waren er 12.500 uitzendkrachten op 2,2 miljoen 
ambtenaren. Aan de andere kant waren er 800.000 contracten voor bepaalde tijd. 
 
Een Italiaanse wet uit 2006 voorzag in de mogelijkheid om onzekere werknemers in het openbaar 
bestuur te ‘stabiliseren:’ feitelijk om hen van tijdelijk personeel te veranderen in personeel met een 
vaste status. De laatste regering was hiertegen en de weg naar die stabilisatie viel ten prooi aan 
die oppositie, de bezuinigingen en de vacaturestop. In 2008 maakten nog 10.069 tijdelijke 
werknemers deze overgang, maar in 2010 was dit aantal gedaald naar slechts 3496.  

 
In de gezondheidszorg in Nederland stelt de cao de verplichting dat het tijdelijke contract na een 
jaar omgezet moet worden in een vast contract. Onze geïnterviewde meldde echter dat dit moeilijk 
te controleren was, omdat werkgevers trachtten contracten voor bepaalde tijd te herhalen en jonge 
werknemers te bezorgd waren over hun baan om een klacht in te dienen. Trainees worden geacht 
niet te werken zonder toezicht, maar de vakbond vreest dat dit wel gebruikelijk is. Tijdens een 
campagne om de aandacht te vestigen op de problemen met flexibel werken ontving de vakbond 
1500 telefoontjes waarin werd gemeld dat werk zonder toezicht vaak voorkwam. 

 
Een eerder gemaakte overeenkomst om het Spaanse openbaar bestuur enige 
verantwoordelijkheid voor de crisis op zich te laten nemen door nieuwe vacatures als prioriteit aan 
jongere werknemers aan te bieden, werd stopgezet na de invoering van een salariskorting van 5% 
in de publieke sector. 

 
Binnen de Duitse energiesector is gemeld dat opleiding een regulier onderdeel is van de cao, 
inclusief de bepaling van het aantal leerwerktrajecten en hun overgang naar vaste aanstellingen.  

 
In Frankrijk betekent het gebruik van uitzendkrachten dat contracten moeilijk te verbeteren zijn, 
omdat er geen cao is en jonge werknemers afhankelijk zijn van de wettelijke minimumregelingen. 
De opleidingsovereenkomst waardoor werkgevers werden gestimuleerd om krachten aan te 
nemen voor maximaal vijf jaar training met een overheidssubsidie van 80% werd stopgezet door 
de regering Sarkozy. Maar in de waterindustrie, die steeds meer in publieke handen komt, heeft de 
noodzaak om gekwalificeerd personeel te ontwikkelen als resultaat dat er steeds meer trainees 
worden aangenomen bij gemeentelijke waterbedrijven. Vakbonden trachten overeenkomsten af te 
dwingen die opleiding en stages reguleren, maar zij zijn vaak afhankelijk van nationale regels en 
deze houden geen rekening met de nieuwere arbeidsvormen zoals korte-urencontracten en 
kortlopende contracten. 

 
Nationale ambtenaren-cao's in het Verenigd Koninkrijk hebben weinig te zeggen over de 
werkgelegenheid van jonge werknemers, hoewel er enkele besprekingen zijn geweest bij de 
National Health Service (die in deze fase niet hebben geleid tot een overeenkomst). 

 
Het Zweedse overheidsplan voor jeugdwerkgelegenheid werd herzien na overleg met de 
vakbonden en omvat een ‘baangarantie’ voor degenen die langer dan drie maanden werkloos zijn. 
De laatste fase van het programma wordt gevormd door een stage die zou moeten leiden tot een 
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vaste baan. 212 jongeren zitten in deze laatste fase, van wie enkele in de publieke sector. 
Overheidsfinanciering voor training van degenen die al een baan hebben is echter ingetrokken 
vanwege de financiële bezuinigingen.  

 

Rol van de publieke sector 
 
De Italiaanse overheidsdiensten werden ooit gezien als ijkpunt, met een soort vorm van 
meritocratie, maar dat is niet langer het geval. Volgens onze geïnterviewde is er de 
werkgelegenheid in de publieke sector nu minder toegankelijk. De publieke sector nam in 2010 
minder dan 53.000 werknemers aan en in zowel de gezondheidszorg als bij de overheid vertrok er 
in dat jaar meer personeel dan dat er nieuw personeel bijkwam. 

 
De Franse overheidsdiensten, in het bijzonder de landelijke, bieden volgens de geïnterviewde zeer 
korte perspectieven, hoewel ze proberen het type opleiding te beïnvloeden dat wordt verzorgd op 
scholen om het voor hen meer passend te maken. Sinds 2007 zijn werkgevers alleen verplicht om 
20 uur externe training per jaar te verzorgen, wat onvoldoende is in de ogen van de vakbonden. 
De sector ligt onder vuur en ook al is deze nog steeds een betere werkgever voor wat betreft 
zekerheid en minimumloon, is deze minder goed in staat om de rol van modelwerkgever te 
vervullen.  

 
De gezondheidszorg in Nederland was ooit zeer proactief en bood contracten aan recent 
gekwalificeerde verpleegkundigen. Er waren contracten voor drie jaar en negen maanden met 
praktijktraining. Dit bestaat nu niet meer en veel van de training vindt plaats in het klaslokaal. Het is 
nooit erg aantrekkelijk geweest om in de publieke sector te werken, maar nu verdwijnt ook de 
zekerheid. Tegelijkertijd stimuleert de dalende werving de ontwikkeling van een tweedeling tussen 
de jongere en de oudere werknemers, omdat die laatste worden gezien als mensen die ‘in hun 
baan blijven hangen’. Dit komt omdat vervroegde uittreding (VUT) niet langer mogelijk is en 
werknemers moeten doorgaan totdat ze 67 zijn. 
 
In het Verenigd Koninkrijk promoten enkele lokale overheden zich als werkgever op banenbeurzen 
en universiteiten. Ze zijn vaak beter dan de private sector voor wat betreft het voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen, in het bijzonder op het gebied van discriminatie (op grond van leeftijd 
bijvoorbeeld). De bezuinigingen maken dit echter moeilijker. Jonge mensen moeten mogelijk 
uitzendcontracten of contracten voor bepaalde tijd aannemen om een baan te kunnen krijgen. 
Privatisering heeft bijzonder veel gevolgen gehad voor de overheidsdiensten, met name 
laagbetaalde banen, die in toenemende mate flexibel en potentieel onzeker zijn. 
 
Ondanks de landelijke aanpak van jeugdwerkloosheid door de overheid krijgen stagiairs in 
opleiding voor assistent-verloskundigen in Zweden geen vaste baan aangeboden. Tien jaar 
geleden was het voor jongeren mogelijk om in de gezondheidszorg aan het werk te gaan via 
zomerbanen. Dit is nu veel moeilijker, omdat er meer concurrentie is voor minder banen. In 
ziekenhuizen wordt tamelijk flexibel omgesprongen met de interpretatie van de cao die wordt 
aangeboden aan de werkgever tot aan het niveau van de afdelingsmedewerker.  
 
Het is bekend dat de positie van jongeren op de arbeidsmarkt moeilijk is. De meeste overheden 
hebben programma's die erop gericht zijn om het vermogen van jongeren om werk te krijgen, te 
verbeteren of om ten minste een opleiding te krijgen met als doel om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. De Europese Commissie houdt zich, vooral door het initiatief 'Jeugd in 
beweging' uit 2010, zelf ook intensief bezig met het verbeteren van de vooruitzichten van de 
toetreders op de arbeidsmarkt door middel van jeugdonderwijs en -training, met het faciliteren van 
mobiliteit voor zowel studie als werk en met het aanbieden van een nieuw kader om 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Feitelijk is het deze context die EPSU ertoe bewoog om 
opdracht te geven tot dit onderzoeksrapport. Dit initiatief zegt echter niets over de rol van de 
publieke sector als werkgever, maar alleen als aanjager van werkgelegenheid elders (bijvoorbeeld 
door middel van de openbare arbeidsdienst of onderwijs). 
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Wat opvalt in de rapporten over landelijke arbeidsmarktingrepen die onderzocht zijn voor dit 
rapport en de interviews met zusterorganisaties van EPSU, is dat weinig van de initiatieven die 
gericht zijn op de jeugd aandacht schenken aan werken bij de overheid (en al helemaal niet 
uitsluitend). Dit lijkt een voortzetting van een trend die al eerder is waargenomen. Een onderzoek 
van de Wereldbank, dat in 2007 is gepubliceerd, concludeerde dat individuele staten in de VS en 
Canada de directe werkgelegenheidsstrategie hadden ingezet als een van de strategieën om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen, maar dat deze nergens in Europa werd gebruikt (Betcherman 
et al 2007). Ook het European Employment Observatory’s Review, Youth employment measures 
2010 (uitgegeven in februari 2011) meldde geen enkel beleidsinitiatief met betrekking tot de rol van 
de overheid als werkgever. Eén of twee geïnterviewden meldden dat eerdere initiatieven die jonge 
werknemers konden helpen bij het vinden van een baan bij de overheid waren stopgezet, hetzij als 
gevolg van veranderingen binnen de overheid, hetzij als gevolg van bezuinigingsmaatregelen. 
 
Het beleid van de Commissie lijkt zich te richten op het verminderen van vroegtijdige 
schoolverlating en de vergroting van het aantal jongeren in het hoger onderwijs. Hoewel er 
duidelijk bewijs is dat de stelling ondersteunt dat lager gekwalificeerde jongeren het moeilijker 
hebben om een baan te vinden, wil dit niet zeggen dat het verhogen van het algemene 
kwalificatieniveau een bijdrage zou leveren aan het terugdringen van de werkloosheid of 
economische inactiviteit. De rapporten van zusterorganisaties, in het bijzonder met betrekking tot 
openbaar bestuur, stellen dat de overheidsdiensten steeds terughoudender worden om jonge 
mensen aan te nemen, ongeacht hun kwalificaties, en dat in feite hoogopgeleide jongeren de kans 
verliezen om voet aan de grond te krijgen bij overheidsdiensten. 
 
De meeste geïnterviewden merkten ook op dat arbeidsrechten, buiten de overheidsdiensten, op 
een zodanige wijze worden beperkt dat dit vooral van invloed is op jonge werknemers. De hieruit 
voortvloeiende onzekerheid van contracten maakt jonge werknemers kwetsbaarder voor 
economische crises en bezuinigingsmaatregelen. Voor wat betreft banen bevestigt dit onderzoek 
de positie die is besproken door de Europese Stichting, namelijk dat “over het algemeen het 
overheidsbeleid met betrekking tot jonge werknemers de neiging heeft gehad om het belang dat 
jonge mensen een baan vinden te benadrukken, ongeacht de kwaliteit van de beschikbare banen.” 
(Eurofound 2011a). Wij zouden nog verder willen gaan door te stellen dat zelfs laagwaardige 
banen een zeldzaamheid lijken te worden voor jonge mensen in bepaalde delen van de publieke 
sector - en ook hier maakt de Stichting geen melding van specifieke, actieve 
arbeidsmarktstrategieën die tot doel hebben de middelen van de overheid als werkgever in te 
zetten. 
 
Volgens een Britse deskundige kunnen overheden die geconfronteerd worden met de huidige 
financiële crisis, ervoor kiezen om direct banen te creëren (‘een traditioneel contracyclische 
positie’), of om de ‘privileges’ van het overheidspersoneel weg te nemen (met betrekking tot salaris, 
het dienstverband of pensioenen bijvoorbeeld) (Parry 2011). Naar het zich laat aanzien hebben de 
meeste overheden in de Europese Unie voor de tweede optie gekozen. 
 
Dit zou als kortzichtig gezien kunnen worden. De Europese Stichting tot verbetering van de levens- 
en arbeidsomstandigheden berekent dat begeleiding van slechts 10% van de jongeren zonder 
scholing, werk of stage (NEET) naar een baan €10 miljard per jaar aan overheidsuitgaven zou 
besparen (volgens een voorzichtige schatting) (Eurofound 2011a). Dit suggereert dat terugkeren 
naar het beleid om jonge mensen aan te stellen in financiële zin een goede stap zou zijn voor de 
staat. Dit is verstandiger dan de suggestie van de OESO met betrekking tot de vergrijzing van de 
beroepsbevolking dat “de verwachte golf van pensioneringen een kans kan vormen voor 
overheden om hun personeelsbestand te herstructureren door het verlagen van de 
werkgelegenheidsniveaus” (OESO 2011). 
 
In de huidige stand van zaken is het overheersende beeld dat door dit rapport wordt geschetst, dat 
als er relatief weinig onzekere arbeid is onder jonge werknemers in overheidsdiensten, dit komt 
omdat hun voorheen onzekere aard ertoe geleid heeft dat zij grotendeels zijn verdwenen uit de 
sectoren die wij hebben bekeken. Dit lijkt minder sterk van toepassing op de openbare 
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nutsbedrijven waar één of twee rapporten en de weinige statistische gegevens die beschikbaar zijn 
op sectoraal niveau suggereren dat leerwerktrajecten en andere opleidingsvormen voor jonge 
werknemers doorgang vinden (in Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld). Het is mogelijk dat 
personeelskosten een relatief klein deel vormen van de totale kosten, omdat dit kapitaalintensieve 
sectoren zijn, maar de afwezigheid van een nieuwe hoeveelheid geschoolde werkers zou 
aantoonbaar rampzalige gevolgen kunnen hebben. 
 
In de gezondheidszorg lijken bezuinigingen en herstructureringen ertoe te leiden dat diegenen die 
al bezig zijn met hun opleiding tot de conclusie komen dat de vooruitzichten op een vaste 
betrekking in hun gekozen werkveld minder goed zijn geworden. Ondertussen trekt de groeiende 
sociale zorgsector jonge mensen aan met diverse flexibele contractsvormen, zoals parttime 
contracten zonder vaste uren.  
 
Het openbaar bestuur is in heel Europa een beroep geworden voor mensen van middelbare tot 
pensioengerechtigde leeftijd met nauwelijks toegang voor jongeren, hoe hoogopgeleid ze ook zijn. 
De positie van jonge werknemers in uitbestede of geprivatiseerde diensten hebben wij echter niet 
bekeken, hoewel zij een aantal keren zijn genoemd tijdens de interviews. Dit is een zwakte bij het 
gebruik van gegevens van Eurostat, omdat het sommige medewerkers niet classificeert per sector 
waarin zij werken, maar hen in plaats daarvan toont als werkend in de sector van hun directe 
werkgever, doorgaans de particuliere dienstverlenende sector. 
 
Onder de beschreven omstandigheden wekt het geen verbazing dat wij nauwelijks initiatieven 
tegenkwamen met betrekking tot loopbaanontwikkeling of gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van het werk dat verricht wordt door jonge werknemers. De meerderheid van onze 
geïnterviewden meldde dat eerdere praktijken die konden hebben geleid tot voortgang in de 
carrière of de overgang van een tijdelijke naar een vaste betrekking (als voorbeeld van het 
verbeteren van de kwaliteit van de werkgelegenheid) door werkgevers zijn losgelaten. Al met al is 
er een enorm contrast tussen de uitspraken van regeringen met betrekking tot de noodzaak om de 
jeugdwerkgelegenheid te verbeteren en de prestaties van de overheidsdiensten voor wat betreft 
het daadwerkelijk werk geven aan de jongeren. 
 
Dit wil niet zeggen dat de volledige schuld bij de werkgevers in de publieke sector ligt. De politieke 
sfeer van vijandigheid tegenover overheidsdiensten werd in diverse interviews genoemd als een 
obstakel voor jonge mensen om bij de overheid te willen werken. Zonder twijfel hebben de 
vakbonden in Europa vooraan gestaan in de verdediging van deze diensten en degenen die er 
werken. Dit is in de media dikwijls neergezet als het verdedigen van privileges die niet te 
veroorloven zijn, waarmee zij het beeld proberen te schetsen dat medewerkers in de publieke en 
private sector verschillende belangen hebben.  

 
Initiatieven van de vakbonden 

 
Vakbonden in Nederland hebben lagere lonen voor 16-21 jarigen weten weg te onderhandelen op 
grond van het feit dat het discriminerend is, maar in de wetenschap dat er altijd vraag zou blijven 
naar werknemers in de gezondheidszorg (zodat het niet ten nadele zou zijn van de vooruitzichten 
op een baan). Maar voor de NU'91-vakbond voor de gezondheidszorg leidde de oprichting van de 
EPSU Jeugdbeweging tot vragen over wat deze doet voor hun jongere leden. Na een enquête 
onder jonge leden over wat zij wilden van hun vakbond en of ze meer betrokken wilden raken, 
wordt nu een netwerk opgezet waarbij aanvankelijk gebruik wordt gemaakt van sociale media. 
Door gebruik te maken van faciliteitenregelingen hopen zij jongere vrijwilligers in te zetten bij het 
opbouwen van de vakbond, bijvoorbeeld door scholen en universiteiten te bezoeken en de 
ledenraad heeft het behartigen van de belangen van jonge leden als prioriteit op de agenda gezet 
voor het komende jaar. 

 
De Italiaanse vakbond CGIL is begonnen met specifieke campagnes over de uitsluiting van jonge 
werknemers van de arbeidsmarkt, met het thema: ‘Jonge mensen - niet langer tot alles bereid’. 
Door gebruik te maken van sociale media en flashmobs zijn ze naar buiten getreden en hebben ze 
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hier bekendheid aan gegeven en tegelijkertijd nieuwe, jonge leden aangetrokken. De campagne is 
bedoeld om een tegenwicht te bieden aan de publieke presentatie van jongeren als ‘luiaards die 
liever thuisblijven’. 

 
Kretsos (2011) meldde dat Griekse vakbonden actie ondernamen voor medewerkers met 
contracten voor bepaalde tijd in overheidsdiensten en lokaal bestuur en druk uitoefenden om de 
relatieve stijging van de jeugdlonen in cao's te verbeteren. Dit was echter vóór de crisis. 
Vakbonden in Griekenland verzamelen geen gegevens over de leeftijd van hun leden. De grote 
federaties hebben evenmin een systematische benadering om specifieke groepen te organiseren. 
De GSEE vakbondsfederatie van de private sector heeft een jong ledencomité, maar dit 
functioneert grotendeels op het niveau tussen instellingen (bijvoorbeeld internationaal).  
 

In Zweden hebben vakbonden gemeld dat een groot aandeel jonge werknemers zich niet inschrijft 
voor werkloosheidsfondsen, wat ook inhoudt dat zij geen lid worden van vakbonden (die de 
fondsen verdelen). De geïnterviewde van Kommunal meldde dat dit, na een periode van 10 jaar 
zonder jeugdstructuur, opnieuw werd overwogen. Ideeën werden verzameld bij andere vakbonden. 

 
De vakbond CGT in Frankrijk heeft campagne gevoerd voor toegang tot huisvesting voor jongeren. 
De CGT was ook betrokken bij campagnes tegen de groeiende arbeidsonzekerheid voor jongeren. 
Er is een doelbewust beleid om meer verantwoordelijkheid te geven aan jonge activisten die 
waarschijnlijk jonge leden kunnen aantrekken. Hiermee slagen zij erin om een groeiend aantal 
jonge leden aan te trekken. 
 
In het Verenigd Koninkrijk stimuleert Unison lokale onderhandelaars om afspraken te maken over 
leerwerktrajecten van hoge kwaliteit en biedt een laag lidmaatschapstarief (£ 10 per jaar) voor 
leerling-leden. Unison is ook betrokken bij de lobby over het niveau van het landelijke 
minimumloon en voor de instelling van het hogere Londense minimumtarief door werkgevers. Zij 
voeren gezamenlijk campagne met de National Union of Students (landelijke studentenvakbond) 
om het lidmaatschap van de vakbond te promoten en bieden jonge leden training in 
campagnemethodes aan. Dit is gericht op het verbeteren van hun zelfvertrouwen. De vakbond 
heeft 74.000 leden van wie bekend is dat zij jonger dan 27 jaar zijn (op een totaal van 1,4 miljoen 
leden). In de aanloop naar de eendaagse staking in de publieke sector op 30 november 2011 
werden 6000 mensen onder de 27 jaar lid van de vakbond. 
 
De Bulgaarse vakbond voor de gezondheidszorg (FTU-HS) heeft jonge werknemers als specifieke 
doelgroep opgenomen in het activiteitenprogramma voor 2011-2016. Op haar congres in 2011 
nam de vakbond een resolutie aan over het aantrekken en stimuleren van deelname van jongeren. 
Naast de ontwikkeling van werving en training streeft de vakbond ook naar de ontwikkeling van 
werkgerelateerde opleidingsplannen en wil zich richten op cao’s voor de specifieke behoeften van 
jongeren. Binnen de gezondheidszorg is een specifiek doel bijvoorbeeld het verhogen van het 
minimumloon voor de laagstbetaalden, een groep met verhoudingsgewijs veel jonge werknemers. 
Daarnaast zijn er extra verlofdagen voor training en voorkwalificatie opgenomen (eveneens in de 
landelijke cao voor de gezondheidszorg). 
 
Binnen de onderhandelingen voor medewerkers van de Duitse federale en gemeentelijke 
overheden, wist Ver.di een extra € 90 voor trainees te bewerkstelligen en contracten voor 
onbepaalde tijd voor diegenen die het toelatingsexamen haalden (naast een loonstijging van 6,3% 
voor overige werknemers). 
 
In Tsjechië is bij de vakbond CMKOS een Jeugdraad opgericht. De posities worden ingevuld door 
middel van verkiezingen en zijn fulltime. Niettemin is er, zo wordt gemeld, nog veel wantrouwen 
tegen vakbonden vanwege hun rol in het vroegere communistische systeem. Vakbonden proberen 
beter voet aan de grond te krijgen bij scholen om enkele misvattingen onder jongeren te 
weerleggen, maar moeten eerst de sympathie winnen van de onderwijsbonden waarvan de leden 
terughoudend lijken om dit toe te staan. 
 



Training, banen en passend werk voor jonge mensen 

 

19 
 

Enkele geïnterviewden geven toe dat vakbonden minder duidelijk zijn geweest in hun verdediging 
van jonge werknemers, of in hun strijd om de wegen open te houden voor jongeren om toe te 
treden tot het personeelsbestand van de publieke sector. In commentaar op de Griekse ervaring 
van twee jaar geleden wees universitair onderzoeker Lefteris Kretsos erop dat “de 
arbeidsmarktsituatie van jongeren het centrale thema is om de deelname van jongeren aan 
vakbonden te begrijpen” (Kretsos 2011). Dit geldt tegenwoordig in dubbele mate. We zien dat 
enkele zusterorganisaties van EPSU zich tot jonge leden (en potentiële leden) beginnen te wenden, 
maar het is duidelijk dan sommigen niet zeker weten hoe ze dit het beste kunnen doen. Er was 
slechts weinig bewijs in de interviews dat de belangen van jonge werknemers regelmatig een rol 
speelden bij de cao-onderhandelingen, hoewel bij een recente strijd tegen een verdere toename 
van de arbeidsonzekerheid zowel vakbonden als jongeren centraal stonden.  
 
Door onze methodiek om slechts één interview te houden met een vakbond in elk van een 
minderheid van de lidstaten van de Europese Unie (voortkomend uit de beschikbaarheid van 
middelen) was de kans klein om veel voorbeelden van een goede aanpak van het mobiliseren van 
jonge leden te vinden. Wij vermoeden dat deze voorbeelden mogelijk plaats vinden op een meer 
lokaal niveau, in plaats van dat zij helemaal niet voorkomen.  
 

Conclusies  
 

Algemene implicaties van het onderzoek 
 

Onzekere arbeid is mogelijk een probleem voor jongeren in overheidsdiensten, in het bijzonder 
voor degenen die een opleidingsstatus hebben of een dienstverband ontberen. In sommige landen 
zijn contracten voor bepaalde tijd de norm geworden voor bepaalde groepen werknemers, met 
name jongeren. De grootste moeilijkheid lijkt echter te zijn dat de vroegere onzekerheid van de 
werkgelegenheid van jonge werknemers (voor wat betreft baanzekerheid) betekende dat zij de 
eerste waren die hun baan verloren toen er bezuinigd werd. Het feit dat het veel waarschijnlijker is 
dat jonge werknemers een laagbetaalde baan hebben (en in sommige gevallen bevestigden de 
interviews dat dit ook het geval was bij overheidsdiensten), lijkt niet tot gevolg te hebben dat zij hun 
baan behouden. Het al lage werkgelegenheidsniveau van jonge werknemers is nog eens versterkt 
door een forse verplichte uitstroom van degenen met een contract voor bepaalde tijd en 
opleidingscontracten of stages. Dit draagt bij aan een verdere vergrijzing op de lange termijn van 
het personeelsbestand van de overheidsdiensten.  

 
Dit is het meest merkbaar in het openbare bestuur, in het bijzonder bij de centrale overheden. De 
implicaties van de snelle vergrijzing van het openbare bestuur voor de dienstverlening en de 
afname van expertise (omdat pensioneringen hun tol eisen), en voor de toekomstige 
pensioenvoorzieningen (omdat minder toetreders inhoudt dat er minder wordt bijgedragen aan 
pensioenstelsels) dienen verder onderzocht te worden. De auteur vermoedt dat degenen die 
ideologisch betrokken zijn bij het verkleinen van de omvang van de overheid de huidige 
bezuinigingsrondes gebruiken als dekmantel om de werving stil te leggen waardoor het 
personeelsbestand in feite ‘uitsterft’ (ook al gebeurt dat in een lager tempo omdat de 
pensioenleeftijd wordt verhoogd). 

 
Eerdere overeenkomsten en praktijken die jonge werknemers mogelijk beschermd hadden tegen 
excessieve onzekerheid lijken te zijn losgelaten, soms zonder serieuze tegenstand van de 
vakbonden die zichzelf op meerdere fronten tegelijk zagen strijden (bijvoorbeeld door zowel banen 
als pensioenen te verdedigen).  

 
In plaats van de middelen van de staat in te zetten om de consequenties van de 
jeugdwerkloosheid van de recente economische crises tegen te gaan, hebben overheden de zaak 
alleen maar verergerd door het beëindigen of niet hernieuwen van contracten voor bepaalde tijd, 
stages en leerwerktrajecten die konden leiden tot vaste aanstellingen en het terugbrengen van de 
hoeveelheid financiële middelen die beschikbaar waren voor praktijktraining. Als de openbare 
besturen in Europa eenvoudigweg hetzelfde aandeel aan jongeren onder de 25 jaar in dienst zou 
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hebben als aan het eind van 2008 (toen dit aandeel al laag was in vergelijking met de rest van de 
economie), zouden meer dan 100.000 Europese jongeren momenteel een baan hebben. Als de 
werkgelegenheid van de jongeren getalsmatig op hetzelfde niveau was gebleven, zouden er 
165.000 minder Europese jongeren werkloos zijn. Dit vertelt ons dat het enige aspect van 
jeugdwerkgelegenheid dat onder de directe controle staat van de overheden in Europa, precies dat 
aspect is wat zo slecht presteert. De jongeren in Europa kunnen met reden concluderen dat de 
uitingen van bezorgdheid van de overheden loze woorden zijn. Hervormingen op de arbeidsmarkt 
hebben ook een negatieve invloed gehad op de kwaliteit van het werk dat mogelijk beschikbaar is 
voor jongeren van buiten overheidsdiensten. Het lijkt erop dat er voor jonge werknemers geen 
toevluchtsoorden bestaan op de turbulente arbeidsmarkt van na 2008.  

 
Er moet echter ook een meer algemene vraagstelling zijn over de betrokkenheid van jongeren bij 
de meest fundamentele aspecten van de collectieve voorziening van sociale zekerheid. Als het 
personeelsbestand van de overheidsdiensten geheel zonder jongeren is, neemt de mogelijkheid 
toe dat de jeugd van deze diensten vervreemdt. Het potentieel voor het bestaande 
personeelsbestand om een overheidsdienstethiek over te brengen zal verloren gaan of, erger nog, 
worden overgelaten aan een nieuwe generatie van particuliere aannemers, adviseurs en 
managers die deze ethiek niet delen. 
 

Implicaties voor het beleid van de Europese Unie 
 
De nadruk van de Commissie op de promotie van mechanismen aan de ‘vraagzijde’, zoals training 
voor diegenen zonder werk of veranderingen in de publieke arbeidsdiensten dient te worden 
heroverwogen. Er zou meer aandacht nuttig besteed kunnen worden aan maatregelen die 
werkgevers in de publieke sector kunnen nemen om de kwaliteit te verhogen en banen voor jonge 
werknemers zeker te stellen door middel van directe interventie. 

 
Uiteraard kan dit leiden tot problemen wanneer het merendeel van de regeringen het dogma lijkt te 
accepteren dat geld dat besteed wordt aan overheidsdiensten, weggegooid geld is. Niettemin 
suggereert dit beknopte rapport dat dit dogma vooral de jongeren in de steek laat en er dient meer 
werk van te worden gemaakt om dit nader te onderzoeken. In het bijzonder dient te worden 
gekeken naar de mogelijke rol die werkgevers in de publieke sector kunnen spelen bij het helpen 
reduceren van het aantal jongeren zonder scholing, werk of stage (NEET’s). 

 
De campagne om onzekere arbeid aan te pakken, heeft behoefte aan meer focus bij het 
ontwikkelen van een definitie van onzekere arbeid, maar dient ook te kijken naar de relatie tussen 
bezuinigingen in de publieke sector en de beschikbaarheid van startersbanen voor jongeren bij 
overheidsdiensten. De mate van arbeidsarmoede onder jonge werknemers dient opgenomen te 
worden in de ontwikkeling van beleid en de sociale dialoog op het niveau van de Europese Unie, 
mogelijk als een element van leeftijdsdiscriminatie. 

 

Implicaties voor EPSU 
 
In hun rapport over de rol van sociale partners en overheden bij het aanpakken van de gevolgen 
van de crisis voor jongeren in het afgelopen jaar, stelde de Europese Stichting: “er bestaat het 
gevaar dat er verdeeldheid tussen generaties wordt gecreëerd en versterkt en dat jonge mensen 
onevenredig hard worden getroffen als gevolg van de crisis. De gevoelens van onzekerheid die 
gepaard gaan met onzekere arbeid doen de zeer reële mogelijkheid ontstaan dat problematische 
ervaringen aan het begin van de loopbaan kunnen doorwerken in verminderde kansen later en 
doen opnieuw het gevaar rijzen dat de jongeren geen binding hebben met het maatschappelijke 
middenveld.” (Eurofound 2011a) 

 
Dit kan nog eens versterkt worden als er weinig of geen jonge mensen blijven werken bij de 
vakbondsbolwerken van overheidsdiensten. Zusterorganisaties van EPSU lijken er in een vroeg 
stadium bij te zijn om de aandachtspunten in hun werk te verleggen naar de behoeften van jonge 
werknemers. Er moeten echter specifieke ervaringen met goede praktijken worden getraceerd en 
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nader worden beschreven. Voor dit onderzoek waren de middelen niet toereikend om dit te doen, 
hoewel het duidelijk was dat er in een aantal gevallen is begonnen met het opzetten van een 
organisatie voor jonge leden in reactie op de oprichting van het Jeugdnetwerk van EPSU.  

  
Om deze effectief te laten zijn, dienen er communicatiekanalen te bestaan tussen jonge leden en 
degenen die deelnemen aan de structuren voor jonge leden. Experimenten met sociale media 
kunnen hier een rol in spelen, maar als dit plaatsvindt buiten de besluitvormingsstructuren van de 
vakbonden, kunnen de jonge leden het vermoeden krijgen dat ze erbuiten worden gehouden.  

 
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat jarenlange verwaarlozing van de ontwikkeling 
van jonge werknemers in overheidsdiensten, in combinatie met de huidige hang naar 
‘bezuinigingen’, ertoe geleid heeft dat er voor jongeren nauwelijks nog toegang is tot banen bij 
overheidsdiensten. Dit is een zeer belangrijk onderwerp voor de campagnes en leent zich goed 
voor het ontwikkelen van een duidelijke Europese vakbondscampagne die in staat is de hand uit te 
steken naar een laag jongeren die steeds rustelozer wordt. EPSU moet wellicht overdenken hoe er 
een ‘jeugdgarantie’ kan worden ontwikkeld specifiek voor overheidsdiensten. 
 

Onderwerpen voor verdere studie 
 
Alle onderzoekers zijn geneigd om hun rapporten te beëindigen met een suggestie om verder 
onderzoek te verrichten en dit onderzoek is daarop geen uitzondering. In de loop van het 
onderzoek hebben wij een aantal onderwerpen gezien waar de rol van werkgelegenheid voor 
jongeren bij overheidsdiensten weinig onderzocht of begrepen is. Drie sleutelonderwerpen steken 
hierboven uit: 

 
Privatisering en uitbesteding: het is mogelijk dat particuliere aannemers die bij 
overheidsdiensten werken eerder arbeidsvormen gaan gebruiken die kunnen leiden tot 
onzekerheid en ook eerder jonge werknemers in dienst zullen nemen. Deze relatie behoeft nader 
onderzoek. 
 
Gebruik van werkgelegenheidsplannen om banen bij overheidsdiensten te steunen: directe 
werkgelegenheid door overheidsdiensten wordt weinig besproken in de literatuur over 
arbeidsmarktingrepen. Het potentieel om jongeren te voorzien van daadwerkelijke arbeidskansen, 
goede opleiding, zekere arbeid en verbeterde overheidsdiensten kan op nuttige wijze worden 
onderzocht. 
 
Lokale goede praktijken, in het bijzonder bij de openbare nutsbedrijven: wij kregen de indruk 
dat er bij openbare nutsbedrijven meer aandacht is voor opleiding van goede kwaliteit en de 
werkgelegenheid van jongeren dan in de overige onderzochte sectoren, maar binnen de 
beschikbare tijd waren wij niet in staat om concrete voorbeelden te vinden. Dit dient te worden 
gezien als vruchtbaar terrein voor verder onderzoek. 
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Methode  

 
Selectie van sectoren en landen 
EPSU bepaalde de selectie van landen die in het meer gedetailleerde onderzoek werden 
opgenomen op basis van de principes van spreiding over Europa en met inbegrip van nationale 
zusterorganisaties waarvan het waarschijnlijk is dat zij nuttige ervaringen konden rapporteren. De 
geselecteerde landen waren: Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, 
Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Er werden interviews gehouden met zusterorganisaties van EPSU in negen van deze tien landen, 
maar helaas bleek het onmogelijk een interview te houden met de zusterorganisatie van EPSU in 
Griekenland.  
 
Op verzoek van EPSU zijn drie sectoren van overheidsdiensten onderzocht, zoals hieronder wordt 
beschreven. Er dient te worden opgemerkt dat de werknemers in deze sectoren, door verschillen 
in nationale voorzieningsmodellen, ambtenaren kunnen zijn of werknemers in dienst van 
particuliere of non-profitinstellingen en in enkele gevallen omvatten de statistieken alle drie deze 
groepen. 

 
Openbaar bestuur, defensie en sociale zekerheid: dit omvat landelijk bestuur (ambtenaren) en 
lokaal bestuur, met inbegrip van regionaal bestuur. Nationale statistieken en Eurostatstatistieken 
kunnen in deze categorie openbare orde en het leger omvatten, hoewel deze geen aandachtspunt 
in dit onderzoek waren. De totale werkgelegenheid in de Europese Unie is 15,3 miljoen (alle cijfers 
in dit deel zijn voor het tweede kwartaal van 2011, tenzij anders is aangegeven). Het aandeel 
werknemers onder de 25 jaar was in 2005 6,4%, maar in het tweede kwartaal van 2011 was dit 
gedaald naar 4,8%.  
 
Gezondheidszorg en de sociale sector: deze omvat basisgezondheidszorg, spoedzorg 
(ziekenhuizen) en de sociale sector (bijvoorbeeld zorg voor ouderen en zwakkeren). Deze wordt 
geleverd door een variëteit aan middelen, door landelijke en lokale overheden en door diverse 
particuliere, publieke en non-profitaanbieders. De totale werkgelegenheid in de Europese Unie is 
22,2 miljoen. Het aandeel werknemers onder de 25 jaar was in 2005 7,5%, en in 2011 was dit licht 
gestegen naar 7,6%.  
 
Openbare nutsbedrijven: deze omvat de levering van gas, elektriciteit, water en afvalverwerking. In 
zowel publiek als particulier eigendom, afhankelijk van de nationale stelsels. De totale 
werkgelegenheid in de Europese Unie is 1,7 miljoen (elektriciteit, gas, enz.) en 1,6 miljoen (water, 
afval). Het aandeel werknemers onder de 25 jaar was in 2005 5,8%, en in 2011 is dit klaarblijkelijk 
ongeveer hetzelfde gebleven. 6,2% in gas, elektriciteit, enz., 5,4% in water, afval (door verandering 
in de meting van gegevens waren energie, zoals gas en elektriciteit, gescheiden van water en 
afvalverwerking).  

 
Bronnen van informatie/gegevens 
Wij hebben gekeken naar de belangrijkste internationale en Europese bronnen (Eurostat, 
publicaties van de Europese Commissie, European Industrial Relations Observatory, OESO). Wij 
hebben ook gekeken naar de rapporten van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- 
en arbeidsomstandigheden. Wij hebben mediaverslagen, nationale bureaus voor de statistiek en 
universitaire verhandelingen onderzocht, hoewel dit door de beschikbare tijd niet uitputtend is 
geweest. Enkele geïnterviewden verschaften nog meer gegevens en informatie uit nationale of 
interne bronnen. 
 
Interviews  
De interviews zijn tussen november 2011 en februari 2012 gehouden via de telefoon en in enkele 
gevallen in levenden lijve. Het waren ‘semigestructureerde’ interviews, dat wil zeggen dat er een 
gemeenschappelijke reeks vragen was, maar deze vragen hadden een open karakter zodat de 
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geïnterviewden tamelijk veel ruimte hadden bij de beantwoording. Enkele geïnterviewden van 
zusterorganisaties van EPSU verschaften ook statistische gegevens. Geïnterviewden werden 
benaderd door EPSU en het interview werd gevoerd door medewerkers van WLRI, meestal in 
Engels (hoewel ze ook werden gevoerd in het Italiaans, Frans en Spaans). In sommige gevallen 
konden de geïnterviewden spreken over overheidsdiensten in het algemeen, maar in andere 
gevallen hadden zij kennis van een specifiek onderwerp, zoals gezondheidszorg of lokaal bestuur. 
Een lijst van de geïnterviewden is meegeleverd in bijlage 4. 
 

Inleidende presentaties 
 
De eerste gegevens van het bureauonderzoek werden gepresenteerd tijdens een vergadering van 
het EPSU Jeugdnetwerk in Brussel in december 2011. Aanvullende informatie werd aangereikt 
door deelnemers aan de daaropvolgende besprekingen. Na de presentatie van dit conceptrapport 
aan de stuurgroep van het Jeugdnetwerk in maart 2012 is er een uiteindelijk concept opgesteld 
waarin rekening is gehouden met de opmerkingen van leden van het Jeugdnetwerk en het 
secretariaat van EPSU en met aanvullende gegevens van nationale zusterorganisaties. 
 
Lijst van interviews 
 

Land Vakbond  Naam  Functie 

Bulgarije FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

Tsjechië OSZSP CR Terezie Písařová Senior-expert, afdeling juridische en 
sociaaleconomische zaken 

Frankrijk CGT service 
public 

Cyrille Couineau Confederale jeugdorganisator, openbare 
diensten  

Duitsland  Ver.di Ronny Keller Jeugdsecretaris 

Italië FP CGIL Adriana Bozzi Organisator jonge werknemers 

Nederland NU ‘91 Rolf de Wilde Onderhandelaar, ziekenhuissector 

Zweden Kommunal (LO) Linn Nielson Jeugdvertegenwoordiger EPSU 

Spanje FSC-CCOO Fátima Aguado Federaal jeugdsecretariaat 

Verenigd 
Koninkrijk 

UNISON Gary Williams Functionaris jonge leden 
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Jongeren als % van alle tijdelijke werknemers: water, afval 
eerste kwartaal 2008 - tweede kwartaal 2011, alle 27 lidstaten van de Europese Unie 
 

 
Bron: Eurostat 
 
 
Jongeren als % van alle tijdelijke werknemers: elektriciteit, gas, enz. 
eerste kwartaal 2008 - tweede kwartaal 2011, alle 27 lidstaten van de Europese Unie 
 

 
Bron: Eurostat 
 


