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De gerichte mobiliteitsregelingen  
„Je eerste Eures-baan”: wat zijn het?  

Je eerste Eures-baan (JeEb) zijn gerichte mobiliteits-

regelingen om jongeren tussen de 18 en 35 jaar 

oud uit een van de 28 EU-landen en de Europese 

Vrijhandelsassociatie/Europese Economische Ruimte 

(EVA/EER) (1) (IJsland en Noorwegen) te helpen 

aan werk (baan, stage of leerplaats) in een ander 

EU EVA/EER-land dan het land van woonplaats. Ze 

helpen ook werkgevers, vooral kleine en middel-

grote ondernemingen (kmo’s), om genoeg personeel 

te vinden voor moeilijk vervulbare vacatures.

Het JeEb-programma is gebaseerd op een succesvol 

driejarig voorbereidend actieplan met dezelfde naam 

en soortgelijke doelstellingen, gestart door de Europese 

Commissie in 2012. 

Het JeEb-programma valt onder de Eures-as van het 

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale inno-

vatie (EaSI) 2014-2020, een Europees financieringsin-

strument dat direct wordt beheerd door de Europese 

Commissie als bijdrage voor de tenuitvoerlegging 

van de Europa 2020-strategie. Het programma heeft 

diverse prioriteiten maar besteedt vooral aandacht 

aan kwetsbare groepen zoals jongeren en bevordert 

een hoge kwaliteit en een duurzame werkgelegenheid. 

Gerichte mobiliteitsregelingen als onderdeel van het 

JeEb-programma beogen het testen van innovatieve 

methodes voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en het aanpakken van de behoeften van specifieke 

doelgroepen, economische sectoren, functies of landen.

(1) IJsland en Noorwegen volgens de EER-overeenkomst.

Elke baan duurt minstens zes maanden en is geba-

seerd op een formele arbeidsovereenkomst tussen 

de jongere en zijn werkgever. De aangeworven kan-

didaat heeft recht op een vergoeding, kennis van zijn 

of haar rechten en toereikende sociale bescherming. 

Jongeren die voor het eerst op zoek zijn naar een baan 

in een ander land, krijgen voorrang. Werkzoekenden 

die al eerder in een ander land hebben gestudeerd 

of gewerkt, kunnen echter ook in aanmerking komen 

voor JeEb-steun. 

Net zoals zijn voorgangers wordt JeEb geleid door jaar-

lijkse uitnodigingen tot het indienen van voorstellen. 

Het programma wordt uitgevoerd door openbare dien-

sten voor arbeidsvoorziening die tot het Eures-netwerk 

behoren. Andere arbeidsmarktorganisaties mogen ook 

deelnemen. Deze diensten moeten de regelgeving van 

het programma nakomen, maar mogen hiervoor een 

andere methodologie gebruiken. 

Geografische dekking JeEb

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, 
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
ook IJsland en Noorwegen (EVA/EER-landen). 

„Ik koos ervoor om naar Duitsland te komen omdat vakmensen als ik hier zeer gewaardeerd 
worden. Hoewel dit mijn eerste baan is die verband houdt met mijn studie, zijn Duitse 
werkgevers bereid mensen op te leiden en hen ook na de opleiding in dienst te houden.”

Rosa Corchero, Spaans informaticus werkzaam in Duitsland.
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Oplossingen voor  
jeugdwerkloosheid aanreiken 

Het JeEb-programma streeft ernaar om jonge men-

sen waardevolle werk- en opleidingservaring te ver-

schaffen in een tijdperk waarin de werkloosheid bij 

jongeren tussen de 15 en 24 meer dan dubbel zo 

hoog is als de algemene werkloosheid.

De jeugdwerkloosheid in Europa is zeer hoog. In 

november 2014 bedroeg het jeugdwerkloosheids-

cijfer in de EU-28 21,9 % tegenover een algemeen 

werkloosheidscijfer van 10 %. Diverse lidstaten met 

een hoge jongerenwerkloosheid, zoals Griekenland, 

Kroatië en Spanje, hebben niettemin aanzienlijk 

lagere cijfers in vergelijking met die van de jaren 

voordien. Jongeren tussen de 15 en 24, en vooral 

vrouwen, blijken bijzonder kwetsbaar om ontmoedigd 

te raken bij het zoeken naar werk. De integratie van 

volwassenen ouder dan 25 op de arbeidsmarkt blijkt 

een andere uitdaging. Zij zijn ernstig getroffen door 

de economische crisis en hebben nog niet kunnen 

profiteren van het recente herstel. 

Hoewel JeEb niet elke ongelijkheid op de arbeidsmarkt 

kan uitvlakken, kan het programma wel oplossingen 

aanreiken die het voor jonge mensen eenvoudiger 

maken werkervaring op te doen in een andere lidstaat. 

Het helpt de Europese Unie ook om ervoor te zorgen 

dat tegen 2020 75 % van de 20- tot 64-jarigen in de 

EU werk heeft. Dat is namelijk een van de doelstel-

lingen in Europa 2020, de groeistrategie van de EU. 

Het nieuwe programma bouwt verder op de lessen die 

kunnen worden getrokken uit het JeEb voorbereidend 

actieplan over de doeltreffendheid van aangepaste 

arbeidsbemiddeling en arbeidsbureaus in combina-

tie met financiële steun. In de evaluatie van JeEb 

werd vastgesteld dat het programma een relevant 

en innovatief instrument is om jeugdwerkloosheid 

aan te pakken, de slechte afstemming van vraag 

en aanbod op het gebied van vaardigheden te 

bestrijden en de arbeidsmobiliteit in Europa te ver-

hogen. JeEb complementeert andere nationale of 

EU-mobiliteitsregelingen (2).

Kort vooruitzicht: resultaten van 
het JeEb voorbereidend actieplan 
(EU-begroting 2011-2013)

De JeEb-activiteiten zijn in 2012 gestart, met een 

totaal van 15 toegekende projecten. Tussen 2012 en 

2014 leidde dit tot ongeveer 3 400 plaatsingen. Bij 

de meeste plaatsingen ging het om jonge mensen 

die op het moment van aanwerving werkloos waren. 

De top drie van de economische sectoren op het vlak 

van plaatsingen waren Informatie en Communicatie, 

Administratieve en Ondersteunende Diensten en 

Menselijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke 

Dienstverlening. De meeste geplaatsten waren jonger 

dan 27. Jonge mensen met minstens een diploma mid-

delbaar onderwijs of beroepsonderwijs vormden de 

meerderheid van de geplaatsten. Gedurende deze peri-

ode waren de top drie aanwervende landen Duitsland, 

Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De top drie uitzen-

dende landen waren Spanje, Polen en Zweden.

(2) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=nl
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JeEb: bemiddelingsdiensten  
en contactgegevens 

JeEb wordt uitgevoerd door openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, leden van het Eures-netwerk, in 

samenwerking met andere Eures-organisaties (hierna 

„JeEb-bemiddelingsdiensten”).

De Europese Commissie draagt de politieke en finan-

ciële eindverantwoordelijkheid voor JeEb. Ze is tevens 

verantwoordelijk voor de promotie van het programma, 

de begeleiding en ondersteuning van de uitvoerende 

organisaties en het globale toezicht op de activiteiten 

en de evaluatie ervan. 

De „JeEb-bemiddelingsdiensten” zijn verantwoor-

delijk voor de in deze handleiding vermelde activi-

teiten. Gedreven door vastgelegde doelstellingen 

bieden zij informatie, rekrutering, bemiddeling 

en ondersteuning tijdens en na de plaatsing, aan 
zowel jonge mensen als werkgevers. Hoewel alle 

„JeEb-bemiddelingsdiensten” met vacatures werken, 

kan het zijn dat sommige hiervan niet over stages  

en/of leerplaatsen gaan. De beschikbaarheid en/of 

ondersteuning voor zulke plaatsingen kan dus varië-

ren en beperkt zijn.

De mogelijkheden van arbeidsbemiddeling en de 

werknemersstromen worden bepaald door de vraag 

en omstandigheden op de arbeidsmarkt. Die kunnen in 

de loop van de tijd variëren. JeEb geeft geen garantie 

dat het iedere geïnteresseerde jonge werkzoekende 

aan een baan in een andere lidstaat kan helpen, noch 

dat het iedere werkgever de mobiele arbeidskrachten 

kan leveren die hij of zij in het buitenland zoekt. 

Meer informatie over de „JeEb-bemiddelingsdiensten”, hun ondersteunende activiteiten en 
hun contactgegevens kunt u vinden op:

http://eures.europa.eu

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

„Vaak wegen belemmeringen om te reizen zwaarder dan de motivatie om naar het buitenland 
te verhuizen voor werk. De mogelijkheid om financiële steun te verlenen is van essentieel 
belang voor beide partijen en JeEb heeft een grote rol gespeeld bij het beheer van logistieke en 
reiskosten.”

Giambattista Bufalino, HR-manager bij het Maltese i-gamingbedrijf LB Group.

https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=nl
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Wie komt in aanmerking?  
Hoe kan je deelnemen? 

JeEb richt zich op jonge werkzoekenden en bedrijven 

(vooral kmo's) die vacatures willen vervullen van-

uit EU EVA/EER (3). Op de volgende bladzijden wor-

den de regels voor deelname toegelicht, alsook de 

vereisten die gelden voor zowel banen als stages 
en leerplaatsen.

Jonge mensen

JeEb staat open voor EU-onderdanen van 18 tot 35 
jaar die burger zijn van de EU of EVA/EER, legaal 

in een EU- of EVA/EER-land verblijven en op zoek 

zijn naar een baan, stage of leerplaats in een ander 

EU- of EVA/EER-land dan het land waarin ze wonen.

Hoewel de overgang van studeren naar werken 

meestal gebeurt tussen de 18 en 24 jaar, is de 

leeftijdsgroep van JeEb ruimer genomen omdat 

veel jonge mensen tussen de 20 en 30 moeilijkhe-

den ondervinden om werk te vinden. Hindernissen 

voor deze generatie bestaan vaak uit een precaire 

arbeidsmarkt en overkwalificatie. 

Alle kandidaten moeten tussen de 18 en 35 jaar 

oud zijn op het moment dat ze een aanvraag indie-

nen. Elke kandidaat kan in aanmerking komen voor 

een baan, stage of leerplaats en voor financiële 

steun, zolang de aanvraag voor de 36e verjaardag 

wordt ingediend. 

(3) In aanmerking komende landen in onderdeel De gerichte 
mobiliteitsregelingen „Je eerste Eures-baan”: wat zijn het?

Profiel van de werkzoekenden

JeEb is niet uitsluitend toegespitst op starters op de 

arbeidsmarkt. Alle jonge mensen die aan bovenstaande 

criteria voldoen, komen in aanmerking — ongeacht 

het opleidingsniveau, de werk- of opleidingservaring 

of economische of sociale achtergrond — zolang zij 

de arbeidswetgeving van het land van aanwerving 

naleven. Zowel hoger als lager geschoolde jongeren 

kunnen zich kandidaat stellen.

Controlelijst voor deelnemers
 ➔ Burger zijn van en legaal verblijven in een 

EU-28 of EVA/EER-land (IJsland en Noorwegen)
 ➔ Tussen de 18 en 35 jaar oud op het moment 
van het indienen van een aanvraag

 ➔ Op zoek naar een baan, stage of leerplaats 
in een ander EU- of EVA/EER-land

 ➔ Mobiele werkzoekende of werkveranderaar, 
maar niet noodzakelijk mobiele starter op 
de arbeidsmarkt

 ➔ Kan hoog- of laaggeschoold zijn op het 
moment van de aanvraag

 ➔ Werkervaring is nuttig maar niet essentieel

Informatie over overgangsmaatregelen 
die gelden voor werknemers uit Kroatië is te 
vinden op:

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=nl&catId=466

„Het programma is ongelooflijk nuttig geweest en ik raad het iedereen met plezier aan.  
Het was moeilijk om te verhuizen, want mijn familie en mijn vriendin wonen nog steeds 
in Griekenland, maar ik heb het gevoel dat ik mijn nieuwe leven in de best mogelijke 
omstandigheden ben begonnen.”

Alexandros Giannoulakis, Griekse verpleegkundige in Finland.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=466
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=466
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Werkgevers

Alle wettelijk gevestigde bedrijven, en vooral kmo’s, of 

andere organisaties in EU- of EVA/EER-landen kunnen 

deelnemen aan JeEb. Let wel: alleen kmo’s kunnen 

financiële steun ontvangen. 

Het programma staat ook open voor bedrijven uit de 

Zwitserse Bondsstaat, Liechtenstein (4) of uit derde 

landen op voorwaarde dat ze legaal zijn geves-
tigd in een EU- of EVA/EER-land. 

Alle organisaties moeten voldoen aan de arbeidswet-

geving en fiscale wetgeving die van toepassing zijn 

in de landen waar zij gevestigd zijn.

Komt niet voor subsidiëring in aanmerking: plaatsing 

in Europese instellingen en organen, in andere econo-

mische, sociale en wetenschappelijke organisaties of 

organisaties betrokken bij internationaal beleid (zoals 

de VN, de OESO, de Raad van Europa en dergelijke) 

en plaatsing in supranationale regelgevende instan-

ties en hun agentschappen. Deze criteria zijn ook 

van toepassing op netwerken, platformen of andere 

soortgelijke door de EU gefinancierde organisaties.

Focus op kmo’s

In de context van JeEb wordt een kmo gedefini-

eerd als een bedrijf dat niet meer dan 250 mensen 

in dienst heeft. Die bedrijven zijn de belangrijkste 

doelgroep vanwege hun bijdrage aan de Europese 

economische groei, in het bijzonder door het schep-

pen van werkgelegenheid. Kleine en middelgrote 

ondernemingen vertegenwoordigen meer dan 99 % 

(4) EVA-landen die niet deelnemen aan JeEb.

van de bedrijven — goed voor ruim 66 % van de 

totale werkgelegenheid (88,8 miljoen werkenden in de 

EU-28 in 2013) — en zijn een belangrijke stimulans 

voor economische groei, innovatie, dienstbetrekking 

en sociale integratie. Ze genereren twee op de drie 

banen in de particuliere sector en dragen bij tot meer 

dan de helft van de totale toegevoegde waarde die 

door bedrijven in de EU wordt gegenereerd.

De verbetering van vaardigheden, innovatie en inter-

nationalisering is een van de verscheidene factoren 

die kmo’s kunnen helpen om de economische crisis te 

doorstaan. Getalenteerde werknemers kunnen ook uit 

andere lidstaten worden aangeworven. Kmo’s werven 

echter niet vaak personeel uit een ander land aan 

of aanvaarden niet gauw stagiairs of leerlingen van 

over de landsgrenzen. Kleine bedrijven kunnen zich de 

kosten voor de verhuis en/of opleiding en begeleiding 

niet veroorloven en die zijn precies nodig om de inte-

gratie van mobiele kandidaten te vergemakkelijken. 

De financiële steun van JeEb is vooral bedoeld om 

kmo’s te helpen getalenteerde jonge mensen uit 

andere EU- of EVA/EER-landen aan te werven en hen 

beter te integreren.

 

Andere werkgevers

Grote bedrijven of andere organisaties die in aan-

merking komen maar buiten de definitie van „kmo’s” 

vallen, evenals arbeidsbureaus die optreden als werk-

gevers, kunnen wel aan JeEb deelnemen, maar zonder 

enige financiële steun van JeEb. Zulke werkgevers 

beschikken vaak al over volwaardige diensten voor 

de integratie en begeleiding van personeel.
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Welke vacatures komen  
in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor JeEb-steun moe-

ten de vacatures „worden ingevuld door een persoon 

die reële en daadwerkelijke werkzaamheden verricht 

waarvoor hij of zij wordt betaald onder leiding van 

iemand anders”. Zo luidt de definitie in de mededeling 

van de Commissie uit 2010, getiteld „Het vrije verkeer 

van werknemers opnieuw garanderen”, die bovendien 

bekrachtigd is in de Europese jurisprudentie.

Een baan is een positie in een organisatie die wordt 

bekleed door een werknemer; stages en leerplaatsen 

(praktijkopleidingen) bestaan uit een beperkte peri-

ode van praktische training die wordt doorgebracht op 

een werkplek. (De belangrijkste termen en afkortingen 

zijn nader toegelicht in de verklarende woordenlijst op 

bladzijden 25 en 26.)

De “JeEb-bemiddelingsdiensten” geven 
voorrang aan vacatures en houden 
zich mogelijk niet bezig met stages en/
of leerplaatsen. De beschikbaarheid 
en/of steun voor zulke plaatsingen 
kan dus variëren en gelimiteerd zijn. 
Kandidaten moeten hieromtrent de “JeEb-
bemiddelingsdiensten” raadplegen voor 
verdere informatie . 

Algemeen reglement

In principe komt elke baan, stage of leerplaats die de 

nationale wetgeving naleeft, in aanmerking voor steun 

via het JeEb-programma ongeacht de economische 

sector of het nationale regelgevende kader. Stages en 

leerplaatsen in het kader van verplichte professionele 

certificeringsvoorschriften (zoals gangbaar is in gere-

glementeerde beroepen zoals in het rechtswezen, de 

geneeskunde en de architectuur) vallen echter niet 
onder JeEb.

Op het moment dat ze met een baan, stage of 

leertijd beginnen, moeten kandidaten werkloos zijn 

en mag er, met andere woorden, geen contractueel 

bindende afspraak zijn tussen hen en een werk-

gever in het land van woonplaats of daarbuiten.

In elk geval moeten de plaatsingen altijd beant-

woorden aan de volgende normen:

 ➔ gesitueerd zijn in een ander EU- of EVA/EER-

land dan het land van woonplaats van de jonge 

werkzoekende, stagiair of leerling;

 ➔ het voorwerp zijn van open en transparante 

informatie over de rechten en plichten van 

de stagiair/leerling, de werkgever, andere 

belanghebbenden op de arbeidsmarkt en, 

indien van toepassing, de beroepsopleidings- 

of onderwijsinstelling;

 ➔ de nationale wetgeving rond arbeid en sociale 

bescherming naleven en zorgen voor adequate 

bescherming en uitkeringen (bv. socialezeker-

heidsbijdragen, ziekte- en ongevallenverze-

kering) voor mobiele werknemers en mobiele 

stagiairs of leerlingen;

 ➔ een vergoeding betalen en een schriftelijk con-

tract aanbieden;

 ➔ de professionele doelstellingen (of de beroeps-

opleidingsdoelen), de duur van de contrac-

tuele relatie, de werkuren, de rechten en 

plichten, de bezoldiging en de socialezeker-

heidsvoorzieningen duidelijk vermelden in 

de arbeidsovereenkomst;

 ➔ minstens zes maanden duren;

 ➔ een voltijdse of deeltijdse betrekking zijn (niet 

minder dan 50 % van een voltijdequivalent of 
VTE).

Specifieke vereisten voor stages en leerplaatsen:

Deelnemende bedrijven of andere gastorganisaties 

moeten bereid zijn om stagiairs of leerlingen uit 

andere lidstaten aan te werven en moeten voldoen 

aan zowel nationale als JeEb-normen van toepas-

sing op stages en leerplaatsen.
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Alle werkgevers die een leerling of stagiair aannemen 

via JeEb, moeten:

 ➔ praktijkopleiding aanbieden waarmee vaardigheden 

tijdens het werk worden verbeterd;

 ➔ zorgen voor afdoende beroepsbegeleiding/mentoring 

in het gastbedrijf of de gastorganisatie gedurende de 

hele praktijkopleiding;

 ➔ zo veel mogelijk ondersteuning bieden voor de 

integratie en op logistiek vlak, zoals hulp bij het vinden 

van accommodatie (bv. jeugdherberg, gastgezin, 

appartement), flexibiliteit om het bijwonen van lessen 

mogelijk te maken in het geval van alternerend leren 

en, indien van toepassing, aanvullende financiële 

steun van nationale financieringsbronnen (publiek of 

privaat); 

 ➔ een certificaat of schriftelijke verklaring opstellen 

ter erkenning van de kennis, vaardigheden en 

competenties verworven via de stage of leerplaats, 

conform de gebruiken in het bedrijf/ de organisatie 

of in het land.

Controlelijst  
voor werkgevers

 ➔ Grote organisatie of kmo, legaal gevestigd 
in een EU- of EVA/EER-land

 ➔ Heeft een of meer in te vullen vacatures 
voor banen, stages of leerplaatsen

 ➔ Is bereid om uit een ander EU-28- of EVA/
EER–land (IJsland, Noorwegen) te rekruteren

 ➔ Biedt een plaats aan in overeenstemming 
met de nationale wetgeving over arbeid en 
sociale bescherming

 ➔ Contractduur van minstens zes maanden, 
voltijds of halftijds in dienst (= of > 
50 % VTE)

 ➔ Voor stagiairs of leerlingen: kan 
praktijkopleiding aanbieden waarmee 
vaardigheden tijdens het werk worden 
verbeterd; kan hulp bij herhuisvesting 
bieden; kan aan het einde van de opdracht 
een certificaat/verklaring afleveren ter 
erkenning van de verworven vaardigheden 
en competenties.

Omgaan met 
grensoverschrijdende banen, 
stages en leerplaatsen

JeEb biedt financiële steun aan transnationale en 

grensoverschrijdende jonge mobiele werknemers die 

naar het buitenland verhuizen indien zij hun woon-

plaats (permanent of tijdelijk) vestigen in het land van 

de opdracht. 

Voor eigenlijke grensoverschrijdende banen, stages 

en leerplaatsen zonder verhuis of behoefte aan een 

dubbele woonplaats zal de kandidaat echter geen for-

faitaire financiering ontvangen om de verhuiskosten 

te dekken (voor meer informatie over financiële steun, 

zie bladzijde 14).

Dat geldt bijvoorbeeld voor kandidaten die van plan zijn 

of eventueel kunnen overeenkomen om te werken in 

een aangrenzend EU- of EVA/EER-land zonder wijziging 

van het land van woonplaats, dus door dagelijks heen 

en weer te reizen tussen de woonplaats en het werk. Die 

kandidaten kunnen nog steeds profiteren van arbeids-

bemiddeling en ondersteunende diensten, waaronder 

financiële steun voor andere uitgavecategorieën.

Gedetacheerde werknemers 
versus mobiele werknemers

JeEb kan niet worden toegepast op arbeidsovereen-

komsten die onder de EU-wetgeving inzake detache-

ring van werknemers (Richtlijn 96/71/EG) vallen.

Gedetacheerde werknemers en mobiele werknemers 

zijn twee verschillende categorieën. Een „gedeta-

cheerde werknemer” heeft een baan in een bepaalde 

lidstaat, maar wordt door zijn of haar werkgever op 

tijdelijke basis uitgezonden naar een andere lidstaat 

om daar te werken.

Een „mobiele werknemer” is echter iemand die ervoor 

kiest om naar een ander EU- of EVA/EER-land te gaan 

om een baan of beroepsopleiding te zoeken, d.w.z. die 

een betrekking aanvaardt in een andere lidstaat, en 

daar in dienst is.
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Financiële steun voor jonge mensen

De financiële steun die door JeEb wordt geboden, 

dekt een deel van de kosten die de deelnemers — 

jongeren en werkgevers — dragen met betrekking tot 

een transnationale of grensoverschrijdende plaatsing.

Net als bij andere door de Europese Commissie mede-

gefinancierde mobiliteitsacties is forfaitaire finan-
ciering een van de financieringsmechanismen die in 

JeEb worden toegepast. Deze methode vereenvoudigt 

de berekening van het subsidiebedrag door vooraf 
vastgestelde tarieven voor bepaalde uitgavecate-

gorieën toe te passen. Ook is het een transparant 

systeem dat de gelijke behandeling van de begun-

stigden garandeert.

Voor andere categorieën van steun zal voor een even-

tuele terugbetaling een raming van de subsidiabele 

kosten of een factuur of kwitantie van gemaakte 

kosten moeten worden ingediend.

Wie komt  
in aanmerking?

Elke jonge werkzoekende die voldoet aan de criteria 

voor deelname vermeld op bladzijde 8, en die zich bij 

een „JeEb-bemiddelingsdienst” heeft aangemeld om 

te solliciteren naar een baan, stage of leerplaats in 

een andere lidstaat, kan in aanmerking komen voor 

aanwerving en financiële steun zolang:

 ➔ de werkzoekende vooraf door de „JeEb-bemid-

delingsdienst” wordt geselecteerd voor een vaca-

ture in een ander EU- of EVA/EER-land;

 ➔ door de „JeEb-bemiddelingsdienst” aan de voor-

waarden voor het claimen van financiering, zoals die 

uiteengezet zijn in deze handleiding, wordt voldaan.

Werkzoekenden die tijdelijk in een ander EU- of EVA/

EER-land wonen en op zoek zijn naar een baan, stage 

of leerplaats, kunnen ook profiteren van JeEb-steun. 

Daartoe dienen ze zich in te schrijven bij een „JeEb-

bemiddelingsdienst” die hen voor een of meer vaca-

tures in het betrokken land moet voordragen. Deze 

kandidaten komen in aanmerking voor alle catego-

rieën van financiële steun, met uitzondering van die 

voor verhuisvergoeding.

De werkzoekenden moeten zich altijd inschrijven 
bij een JeEb-bemiddelingsdienst. Deze inschrij-
ving geeft geen garantie op financiële steun. 
Werkzoekenden die via andere organisaties of 
contacten een plaatsing hebben verkregen in een 
andere lidstaat, komen niet in aanmerking voor 
financiële steun.
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Welke kosten worden gedekt?

De financiële steun start vanaf het begin, nog voor de 

deelnemer begint te werken. Zoals hierboven beschre-

ven, kan die steun ofwel een forfaitaire vergoeding 

zijn, ofwel een terugbetaling van de werkelijke kosten.

De forfaitaire vergoedingen dekken gedeeltelijk 

de reis-, verzekerings- en verblijfkosten die worden 

gemaakt voor een sollicitatiegesprek, en de ver-

huiskosten voordat het eerste salaris wordt uitbe-

taald. Financiële steun is verschuldigd ongeacht de 

grootte van het aanwervende bedrijf/de aanwer-

vende organisatie.

Jonge kandidaten kunnen ook een gedeeltelijke terug-

betaling van de kosten aanvragen voor:

 ➔ taalcursussen,

 ➔ de erkenning van kwalificaties,

 ➔ mobiliteit in het geval van speciale behoeften.

De kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

reisverzekering. Ze moeten tevens in het bezit zijn 

van een Europese ziekteverzekeringskaart. Deze 

kaart is gratis te verkrijgen en verleent tijdens een 

tijdelijk verblijf in een van de EER-landen toegang 

tot de nodige medische openbare gezondheidszorg 

onder de voorwaarden en tegen de kostprijs (gratis 

in sommige landen) van toepassing op de mensen 

die verzekerd zijn in dat land (5). 

Reis naar een sollicitatiegesprek  
in een ander EU- of EVA/EER-land

De term „sollicitatiegesprek” verwijst naar een een-

op-eengesprek met een of meer werkgevers. Ook 

kan de term vergelijkende onderzoeken omvatten. 

Naar een sollicitatiegesprek in het buitenland reizen 

is niet verplicht; er zijn verschillende selectieproce-

dures mogelijk, en dit is er slechts één van.

Naar een sollicitatiegesprek in het buitenland reizen 

is echter ook geen recht, aangezien uitnodigingen 

pas volgen na de overeenkomst tussen de aan JeEb 

deelnemende werkgevers en de bemiddelingsdien-

sten in kwestie. Bij voorkeur wordt de kandidaat 

alleen uitgenodigd als er een grote kans bestaat 

dat hij of zij wordt aangenomen, rekening houdend 

met de af te leggen afstand en de kosten die de 

werkzoekende moet maken. Het staat de kandidaat 

vrij de reis naar een sollicitatiegesprek in het buiten-

land te aanvaarden of te weigeren, of een andere 

optie voor te stellen zoals een telefoongesprek 

of videoconferentie.

(5) Meer informatie over deze kaart en hoe  
u ze kunt krijgen, vindt u op:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
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Een vergoeding voor de reis naar een sollicitatie-

gesprek in een ander EU-land mag slechts worden 

toegekend nadat de „JeEb-bemiddelingsdienst” 

de daadwerkelijke aanwervingsbehoeften met de 

werkgever(s) heeft onderzocht, evenals de potentiële 

kosten en baten van de actie.

Als een of meer reizen naar een sollicitatiegesprek in 

het buitenland groen licht krijgen, heeft de kandidaat 

het recht op een vast bedrag dat gebaseerd is op de 

afgelegde afstand tussen de woonplaats en de plaats 

van het sollicitatiegesprek en een dagvergoeding voor 

een maximumduur van 3 dagen. Deze vergoeding is 

een bijdrage voor zowel de reis- als de verblijfskos-

ten (maaltijden, lokaal transport, telecommunicatie 

en alle andere diversen), inclusief reisverzekering en 

accommodatie (zie onderstaande tabel).

Reis naar een sollicitatiegesprek  
in het thuisland van de kandidaat

Werkgevers reizen vaak naar het land van woon-

plaats van een kandidaat om sollicitatiegesprekken 

te voeren op banenbeurzen of transnationale rekru-

teringsevenementen. Dit kan een efficiënte manier 

zijn om het aantal plaatsingen te verhogen en tege-

lijk de reiskosten van kandidaten te beperken.

Ondanks de besparingen die deze optie biedt, 

kan de kandidaat toch nog aanzienlijke uitgaven 

moeten maken, vooral als het sollicitatiegesprek 

plaatsvindt in een stad ver van zijn of haar woon-

plaats. In zulke gevallen zullen de regels voor rei-

zen naar sollicitatiegesprekken in een ander EU- of 

EVA/EER-land ook worden toegepast op reizen naar 

sollicitatiegesprekken in eigen land. Daarvoor gel-

den dezelfde beoordelingscriteria als voor de reizen 

naar een sollicitatiegesprek in een ander EU- of 

EVA/EER-land.

Deze optie is voornamelijk relevant voor kandidaten 

die binnen grote landen of uit overzeese gebieden 

naar het Europese vasteland reizen. 

Berekening van de geografische  
afstand tot het sollicitatiegesprek

De geografische afstand die bepaalt welk bedrag 

er wordt toegekend ter ondersteuning van de reis 

naar een sollicitatiegesprek, zal worden geme-

ten vanaf de woonplaats (of de dichtstbijzijnde 

belangrijke stad) tot de plaats waar het sollici-

tatiegesprek plaatsvindt (of de dichtstbijzijnde 

belangrijke stad).

Als er tijdens de reis verschillende locaties binnen 

een lidstaat of in verscheidene lidstaten worden 

aangedaan, dient de toegekende vergoeding geba-

seerd te zijn op de afstand tussen de woonplaats 

van de kandidaat en de verste bestemming.
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Andere sollicitatiemogelijkheden

Waar mogelijk dienen sollicitatiegesprekken te wor-

den gevoerd via de telefoon of via videoconferentie. 

De „JeEb-bemiddelingsdiensten” moeten toegang 

tot technologie voor videogesprekken vergemakke-

lijken voor zowel jonge kandidaten als werkgevers 

die niet over de benodigde apparatuur beschikken.

VERGOEDING VOOR JONGEREN VOOR SOLLICITATIEGESPREK(KEN)

Plaats of 
land van 

bestemming

Afstand  
(km)

Bedrag (EUR) Toewijzingsregel
Rapportage-

verplichtingen

Reis en verblijf Dagvergoeding 

Uitnodiging 
voor gesprek 

met werkgever 
en goedkeuring 

door

Door de jonge 
kandidaat 

ondertekende 
verklaring

ELk EU-28- en 
EVA/EER-land 

0 – 50 0 50 /dag

25 /½ dag 

Opm.: 
Maximaal 
3 dagen 

> 50 - 250 100

> 
250 – 500

250

> 500 350

Toelage voor verhuis  
naar een andere lidstaat

Als de jonge kandidaat wordt aangeworven voor een 

betrekking in een andere lidstaat, heeft hij of zij recht 

op een (forfaitaire) toelage alvorens het land van 

woonplaats te verlaten, maar pas na ontvangst van 

de schriftelijke bevestiging van de werkgever van het 

aanbod en de details van de arbeidsovereenkomst. 

Deze procedure wordt uitgevoerd en goedgekeurd 

door de „JeEb-bemiddelingsdiensten”. De toelage 

varieert naargelang het land van bestemming van 

635 EUR tot 1 270 EUR. Ze dekt een deel van de 

reis- en verblijfkosten, inclusief reisverzekering en 

accommodatie voor de vestiging in het land van 

bestemming (niet van toepassing voor wie dagelijks 

over een landsgrens tussen zijn of haar woon- en 

werkplaats heen en weer reist of voor kandidaten die 

tijdelijk in een ander EU- of EVA/EER-land wonen en 

daar op zoek zijn naar een baan, stage of leerplaats).
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TOELAGE VOOR JONGEREN OM NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT TE VERHUIZEN (PLAATSING)

Land van 
bestemming

Bedrag (EUR) Toekenningsregel Rapportageverplichtingen

Austria 1 025

Na ontvangst van 
arbeidscontract 
of equivalent 
en goedkeuring 
door de „JeEb-
bemiddelingsdienst”

Een verklaring  
ondertekend door  
de aangeworven  
kandidaat

België 970

Bulgarije 635

Cyprus 835

Denemarken 1 270

Duitsland 940

Estland 750

Finland 1 090

Frankrijk 1 045

Griekenland 910

Hongarije 655

Ierland 1 015

IJsland 945

Italië 995

Kroatië 675

Letland 675

Litouwen 675

Luxemburg 970

Malta 825

Nederland 950

Noorwegen 1 270

Oostenrijk 1 025

Polen 655

Portugal 825

Roemenië 635

Slovenië 825

Slowakije 740

Spanje 890

Tsjechië 750

Verenigd Koninkrijk 1 060

Zweden 1 090
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Andere financiële steun

Onder bepaalde voorwaarden kunnen jonge kandidaten 

ook in aanmerking komen voor aanvullende financiële 

steun voor opleidings- of verhuiskosten om naar een 

ander EU- of EVA/EER-land te verhuizen en te werken. 

Deze steun wordt verleend op basis van de terugbeta-

ling van werkelijke kosten en moet altijd naar behoren 

worden gerechtvaardigd voordat de uitgaven daadwer-

kelijk worden gedaan.

Als jonge mensen een taalcursus moeten vol-

gen, kunnen de desbetreffende kosten rechtstreeks 

worden gedekt door ofwel de kandidaat, ofwel de 

„JeEb-bemiddelingsdienst”.

Wanneer een kandidaat naar een ander EU- of EVA/

EER-land wil verhuizen voor een baan, stage of leer-

plaats bij een nieuwe werkgever in zijn of haar vakge-

bied, kan men van de kandidaat vragen om zijn of haar 
academische en/of professionele kwalificaties te 

laten erkennen.

De JeEb-regelingen zijn ook gericht op het bevor-

deren van kansengelijkheid en integratie door de 

toegang voor jonge mensen met speciale behoeften 

te vereenvoudigen. Deze behoeften kunnen te maken 

hebben met de gezondheid of de economische, 

sociale of culturele achtergrond van de kandidaten. 

Geografische factoren kunnen ook een reden zijn 

voor bijkomende financiële steun voor kandidaten die 

reizen vanuit de Europese ultraperifere of perifere 

gebieden naar landen van de EER, bv. Cyprus, Malta, 

Noord-Scandinavië, Zuid-Italië enz. Kandidaten die 

aan deze voorwaarden voldoen, kunnen in aanmer-

king komen voor een aanvullende verhuisvergoeding. 

Nadere informatie over de voorwaarden om in aan-

merking te komen voor steun, is verkrijgbaar bij de 

„JeEb-bemiddelingsdienst”. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de financiële steun die beschikbaar 

is voor taalcursussen, de erkenning van kwalificaties 

en een aanvullende verhuisvergoeding.

ANDERE STEUNMAATREGELEN VOOR JONGEREN

Maatregel Bedrag (EUR) Toekenningsregel Rapportageverplichtingen

Taalcursus

Vergoeding 
van werkelijke 
gedeclareerde 
kosten tot 
1 270 EUR

Voorwaarde: 
indienen van een 
subsidieaanvraag met 
een beschrijving van de 
opleiding en een raming

Volledige verantwoording van 
de gemaakte kosten, een kopie 
van de factuur/kwitantie en een 
opleidingscertificaat

Erkenning van 
kwalificaties

Vergoeding 
van werkelijke 
gedeclareerde 
kosten tot 
1 000 EUR

Voorwaarde: 
indienen van een 
subsidieaanvraag met 
een kopie van het 
nationaal academisch of 
professioneel certificaat

Volledige verantwoording van 
de gemaakte kosten en een 
kopie van de factuur/kwitantie

Aanvullende 
verhuisvergoeding 

Vergoeding van 
subsidiabele 
gedeclareerde 
kosten tot  
500 EUR

Voorwaarde: 
indienen van een 
subsidieaanvraag 
met een kopie van 
een medisch attest, 
een kopie van een 
identiteitskaart of 
andere en, indien 
mogelijk, een raming 
van de voorlopige 
kosten

Een verklaring ondertekend 
door de kandidaat (bij een 
voorafgaande rechtvaardiging 
en kostenraming)

of 

de volledige verantwoording 
van de gemaakte kosten, een 
kopie van de factuur/kwitantie 
in geval van terugbetaling van 
werkelijke gedeclareerde kosten
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Financiële steun voor kmo’s 
(werkgevers) 

Werkgevers (kmo’s) die via JeEb mobiele kandidaten 

aanwerven voor banen, stages of leerplaatsen, komen 

in aanmerking voor financiële steun. Deze steun dekt 

een deel van de kosten van een integratieprogramma 

voor de nieuw aangeworven jonge werknemer, leer-

ling of stagiair. Bij internationale aanwerving kan een 

gepaste ondersteuning na plaatsing de kandidaat 

helpen om zich aan te passen aan de nieuwe functie.

Vereisten voor 
integratieprogramma’s

Kmo’s kunnen optioneel een integratieprogramma 

organiseren. Ongeacht of ze dit doen of niet, kunnen 

ze nog steeds profiteren van de steun en rekruterings-

diensten van JeEb. De kmo is vrij om te beslissen of ze 

financiële steun van JeEb aanvraagt, afhankelijk van 

de aanwervingsbehoeften.

Een integratieprogramma omvat een introductieoplei-

ding, eventueel in combinatie met andere steun na de 

plaatsing, die door de werkgever wordt aangeboden 

aan de nieuwe jonge mobiele werknemer/stagiair/ leer-

ling met als doel diens integratie in zijn of haar functie 

te vergemakkelijken en obstakels voor arbeidsmobili-

teit weg te nemen.

Integratieprogramma’s zijn veelal beperkt tot de eerste 

paar weken van de functie en kunnen bestaan uit werk-

gerelateerde opleidingen en/of een taalcursus. Beide 

kunnen extern of binnen de onderneming/organisatie 

worden gegeven.

Gelieve in het geval van stagiairs of leerlingen rekening 

te houden met de volgende noodzakelijke voorwaarde 

om steun te verkrijgen: er mag geen overlapping zijn 

tussen het integratieprogramma en het geplande 

leerplaats- of stageprogramma. De aanvragende kmo 

moet zijn of haar verzoek verantwoorden.

De leercomponenten van het integratieprogramma (bv. 

een introductie- of taalopleiding) moeten waar moge-

lijk samengaan met administratieve ondersteuning en 

hulp bij de vestiging in het nieuwe land. Dat is vooral 

relevant voor stagiairs en leerlingen.
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Hoewel de werkgever de omvang en de inhoud van 

het integratieprogramma zou moeten bepalen, moet 

het altijd minstens één opleidings- of leercomponent 

omvatten. Het programmaniveau kan dus variëren 

van een basisniveau (met slechts één leercomponent) 

tot een uitgebreid niveau (een combinatie van een 

opleidingsmodule met administratieve ondersteuning 

en hulp bij de vestiging in het nieuwe land), wat aan-

bevolen is voor alle aangeworven werknemers, maar 

vooral voor stagiairs en leerlingen.

Aanbevolen duur van  
het integratieprogramma

Het integratieprogramma kan in opeenvolgende of 

afzonderlijke perioden verlopen, mits het begint tij-

dens de eerste drie weken van de baan, stage of 

leerplaats. Hoewel er geen specifieke vereisten zijn 

voor de duur, moet het opleidingsplan realistisch zijn 

om de verwachte resultaten te bereiken.

Hoe u financiële steun  
kunt verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor financiering 

moet de werkgever (kmo) het verzoek verantwoor-

den en een overzicht van het integratieprogramma 

geven. Dit alles kan worden verduidelijkt wanneer 

de werkgever een vacature indient of de mobiele 

kandidaat vooraf heeft geselecteerd. De opleidings-

behoeften moeten uiterlijk in de sollicitatiefase wor-

den bepaald.

De kmo moet een aanvraagformulier indienen 

met een korte beschrijving van het voorgestelde 

integratieprogramma voordat de jonge kandi-

daat in het bedrijf begint. Alle aanvragen moe-

ten worden gecontroleerd en gevalideerd door de 

betrokken „JeEb-bemiddelingsdienst”. De „JeEb-

bemiddelingsdienst” verstrekt alle nodige informatie 

en aanvraagformulieren.
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FORFAITAIRE BEDRAGEN TOEGEPAST OP INTEGRATIEPROGRAMMA’S VAN KMO'S  
VOOR JONGE AANGEWORVEN KANDIDATEN*

Land van 
aanwerving

Introductie-
opleiding op basis-

niveau (EUR)

Introductie-
opleiding op 
uitgebreid 

niveau (EUR)

Toekenningsregel
Rapport-

ageverplichtingen

I II

Voorwaarde:  
een subsidieaan-
vraag indienen 
die moet worden 
goedgekeurd 
door de “JeEb-
bemiddelingsdienst”

Vergoedings-
aanvraag + een 
lijst ondertekend 
door de 
deelnemer(s) 
aan de opleiding 
met korte ver-
melding van het 
programma en 
de duur van de 
opleiding

België 775 970

Bulgarije 505 635

Cyprus 665 835

Denemarken 1 015 1 270

Duitsland 750 940

Estland 600 750

Finland 872 1 090

Frankrijk 835 1 045

Griekenland 725 910

Hongarije 525 655

Ierland 810 1 015

IJsland 755 945

Italië 795 995

Kroatië 540 675

Letland 540 675

Litouwen 540 675

Luxemburg 775 970

Malta 660 825

Nederland 760 950

Noorwegen 1 015 1 270

Oostenrijk 820 1 025

Polen 525 655

Portugal 660 825

Roemenië 505 635

Slovenië 660 825

Slowakije 590 740

Spanje 710 890

Tsjechië 600 750

Verenigd Koninkrijk 845 1 060

Zweden 870 1 090

* Bedragen per kandidaat
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Andere steunmaatregelen 

De hierboven beschreven maatregelen hebben betrek-

king op directe steun voor jonge mensen en kmo’s. 

Er kunnen echter ook andere ondersteuningsdiensten 

beschikbaar zijn die gratis worden aangeboden aan 

jonge mensen door de “JeEb-bemiddelingsdiensten”.

Er kunnen ook aanvullende opleidingen of begeleidende 

ondersteuning worden voorzien om kandidaten voor 

banen, stages en leerplaatsen aan te trekken of om 

het succes van plaatsingen te vergroten. De gebruikte 

methoden kunnen variëren zolang de leer- of onder-

steuningsdoelen maar worden bereikt. 

Voorbereidende opleiding 
(taalcursus of andere)

Zoals vermeld op bladzijde 15 kunnen kandidaten in 

aanmerking komen voor de terugbetaling van taalcur-

sussen waarvoor zij uit eigen zak hebben betaald. In 

sommige gevallen kan ook een beroep worden gedaan 

op de desbetreffende „JeEb-bemiddelingsdiensten” 

voor hulp. Zij kunnen bijvoorbeeld voorzien in of de 

toegang vergemakkelijken tot behoeften voor taal-
training of andere elementaire opleidingen die 

erop zijn gericht om de algemene competenties van 

de kandidaat en diens vermogen om zich aan te pas-

sen aan de toekomstige baan, stage of leerplaats 

te verbeteren. Dit type opleiding wordt aangeboden 

aan de vooraf geselecteerde of aangeworven jongere 

voor wie een opleidingsbehoefte werd vastgesteld.

De voorbereidende opleiding is een steunmaatregel 

voor de plaatsing op korte termijn. Een voortgezette 

beroepsopleiding of opleiding voor verplichte pro-

fessionele certificeringsvoorschriften kan echter niet 

worden gefinancierd via JeEb.

Begeleidende ondersteuning  

Naast de beroepsmentoring in het bedrijf, aangebo-

den door de werkgevers (voor meer informatie, zie 

bladzijde 16), kunnen „JeEb-bemiddelingsdiensten” 

ook in specifieke mentoring van voornamelijk sta-

giairs en leerlingen voorzien. Dit betreft een optio-

nele steunmaatregel.

Mentoring is bedoeld om, buiten de plaatsing om, 

sociaalpedagogische ondersteuning en begeleiding 

te bieden aan stagiairs en leerlingen die behoefte 

hebben aan een meer gestructureerde omgeving om 

te slagen in hun nieuwe functie in het gastland (bij-

voorbeeld hulp bij juridische, institutionele, familiale 

of andere kwesties die verband houden met de ves-

tiging in een nieuw land). De duur en aard van deze 

ondersteuning kan variëren naargelang de behoeften 

van de kandidaat.

Voor meer informatie over voorbereidende oplei-
dingen of mentoring die door JeEb wordt 
geboden, kunt u terecht bij de desbetreffende 

„JeEb-bemiddelingsdiensten”.
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Betaling aan deelnemers 

Betalingen aan deelnemers moeten zo snel moge-

lijk gebeuren en met zo weinig mogelijk papierwerk 

gepaard gaan.

Jonge kandidaten of aangeworven werknemers, 

stagiairs of leerlingen moeten bij voorkeur worden 

betaald voordat ze een sollicitatiegesprek gaan voe-

ren in hun eigen land of in het buitenland, en voordat 

ze naar het buitenland verhuizen om aan hun nieuwe 

functie te beginnen. Dat is alleen mogelijk als aan 
de voorwaarden voor het claimen van financie-
ring is voldaan en deze zijn goedgekeurd door de 
desbetreffende „JeEb-bemiddelingsdiensten”.

De betaling dient te geschieden na ontvangst van de 

schriftelijke bevestiging van het sollicitatiegesprek 

door de werkgever met alle nodige informatie of, in 

het geval van plaatsing, een kopie van het arbeids-

contract van de werkgever of minstens een onder-

tekende intentieverklaring ter bevestiging van het 

aanbod van een baan, stage of leerplaats.

De betaling van de reis naar het sollicitatiegesprek 

of de verhuisvergoeding voor jonge mensen zal 

slechts worden uitgevoerd indien de werkgever heeft 

bevestigd dat hij/zij niet heeft voorzien om dezelfde 

kosten te dekken (geen dubbele financiering). De 

„JeEb-bemiddelingsdiensten” moeten deze voorde-

len in dit verband vooraf nagaan.

De werkgever moet de documenten rechtstreeks 

naar de „JeEb-bemiddelingsdienst” opsturen. In elk 

geval moeten de „JeEb-bemiddelingsdiensten” altijd 

de wettigheid en billijkheid van de ingediende docu-

menten controleren. 

Kosten die worden gemaakt door jonge kandidaten 

voor taaltraining, worden na afloop van de cur-

sus vergoed.

Ook de kosten voor de erkenning van getuigschriften 

of diploma’s worden vergoed nadat de kandidaat 

de aanvraagprocedures voor een officiële erkenning 

heeft voltooid.

De aanvullende verhuisvergoeding voor jonge men-

sen met speciale behoeften wordt toegekend voordat 

of nadat de reis heeft plaatsgevonden op basis van 

een aanvraag die vergezeld moet gaan van bewijs-

stukken, hoofdzakelijk betreffende de situatie van 

de kandidaat.

Meer details over de betalingsprocedures zijn te ver-

krijgen bij de „JeEb-bemiddelingsdiensten”.
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Overzicht van de JeEB-regels 

Deze tabel geeft een overzicht van de deelnamecri-

teria, steunmaatregelen en beschikbare financiering. 

Overige kosten opgelopen door de doelgroepen en 

die niet in deze tabel zijn opgenomen, worden niet 

behandeld door het JeEb-programma.

WAT IS „JE EERSTE 
EURES-BAAN”?

Je eerste Eures-baan zijn gerichte mobiliteitsregelingen om jonge mensen 
te helpen een baan, stage of leerplaats in een EU-28- en EVA/EER-land 
(IJsland en Noorwegen) te vinden.

DOELGROEPEN Jonge mensen Werkgevers

GESCHIKTHEIDS-

CRITERIA VOOR 

DOELGROEPEN

 ➔ Tussen de 18 en 35 jaar oud op het 
moment van het indienen van een 
aanvraag

 ➔ Burger van een EU- of EVA/EER-land 
(IJsland en Noorwegen) met als wet-
tige verblijfplaats één van die landen

 ➔ Op zoek naar een werkplaats in een 
ander EU- of EVA/EER-land (IJsland 
en Noorwegen)

 ➔ Niet noodzakelijk een starter op de 
arbeidsmarkt

 ➔ Met een diploma of enige werkervaring

 ➔ Alle organisaties/bedrijven die 
legaal gevestigd zijn in EU- of  
EVA/EER-landen (IJsland en 
Noorwegen), onafhankelijk van de 
bedrijfsomvang en de economische 
sector

 ➔ Conform de arbeidswet en fiscale 
regelgeving in de landen waarin ze 
zijn gevestigd

 ➔ Kleine en middelgrote bedrijven 
(kmo’s, d.w.z. bedrijven met maxi-
maal 250 werknemers) kunnen 
mogelijk profiteren van financiële 
steun

WERKPLAATSEN

 ➔ Banen, stages en leerplaatsen
 ➔ Gesitueerd in een ander EU- of EVA/EER-land (IJsland en Noorwegen) dan het 
land van woonplaats van de kandidaat

 ➔ Voldoet aan de nationale arbeidswetgeving en sociale beschermingswetten en 
is onderhevig aan open en transparante informatie over rechten en plichten 
van de partijen

 ➔ Garandeert een vergoeding en een schriftelijke contractuele relatie van mini-
maal 6 maanden

 ➔ Een voltijdse of deeltijdse betrekking (niet minder dan 50 % van een  
voltijdequivalent)

 ➔ In het geval van stages en leerplaatsen, garanderen dat de passende leerob-
jectieven worden verwezenlijkt en voorzien in een adequate erkenning van de 
resultaten (d.w.z. een certificaat/schriftelijke verklaring)

UITSLUITINGEN

 ➔ Burgers, werkgevers en werkplaatsen in Liechtenstein, de Zwitserse Bondsstaat 
en derde landen

 ➔ Gedetacheerde werknemers
 ➔ Werkplaatsen in EU-instellingen en -organen of soortgelijke internationale 
organisaties of instanties (bv. VN, OESO, de Raad van Europa) of netwerken 
of organisaties die worden gefinancierd door de EU

 ➔ Seizoensgebonden arbeid of andere tijdelijke werkplaatsen met een contract-
duur van minder dan 6 maanden

 ➔ Stages in het kader van een vakopleiding of elke andere vorm van ondersteu-
ning die deel uitmaakt van verplichte professionele certificeringsvoorschriften, 
bv. gezondheidszorg of juridische beroepen
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JONGE MENSEN WERKGEVERS

STEUN-
MAATREGELEN

RECHT-
STREEKSE 

FINANCIËLE 
STEUN

Maatregel

Financiële 
bijdrage 

(bedragen per 
kandidaat)

Maatregel
Financiële 

bijdrage (per 
werkgever)

Vergoeding 
voor 
verplaatsing 
naar 
sollicitatie-
gesprek

(in de 
verblijfplaats 
van de 
kandidaat 
of een ander 
EU- of EVA/
EER-land)

Van 100 tot 
350 EUR voor 
reiskosten, 
afhankelijk 
van afstand + 
dagvergoeding 

Integratieprogramma voor 
nieuwe mobiele werkers, 
stagiairs of leerlingen.

Bevat minimaal één van 
de volgende opleidingen 
(basisopleiding):

 ➔ professionele 
introductieopleiding

 ➔ taalopleiding

Elk van bovenstaande kan 
worden gecombineerd 
met administratieve 
steun en vereenvoudigde 
huisvesting (uitgebreide 
opleiding)

Varieert van 
505 EUR tot 
1 270 EUR 
per kandidaat, 
afhankelijk 
van land van 
bestemming 
en soort van 
integratie-
programma 

(op basisniveau 
of uitgebreid)

Verhuisver-
goeding

Varieert van 635 
tot 1 270 EUR, 
naargelang land 
van bestemming

Taalopleiding Vergoeding 
van werkelijke 
gedeclareerde 
kosten tot  
1 270 EUR

Erkenning van 
kwalificaties

Vergoeding 
van werkelijke 
gedeclareerde 
kosten tot  
1 000 EUR

Bijkomende 
verhuisver-
goeding

Vergoeding 
van subsidiale 
gedeclareerde 
kosten tot  
500 EUR

ANDERE 
STEUN-
MAAT-

REGELEN

De JeEb-bemiddelingsdiensten 
kunnen voor jonge kandidaten 
voorzien in een uitgebreid 
steunpakket voor of na plaatsing.

De volgende gratis diensten zijn 
eventueel beschikbaar:

 ➔ Voorbereidende opleiding (taalop-
leiding voor vertrek of na aankomst 
of andere nodige opleidingen)

 ➔ Mentoring

„De taalopleiding en begeleiding van de adviseurs waren van onschatbare waarde. Uiteindelijk 
was JeEb een uitstekende voorbereiding op de arbeidswereld.”

Leonardo Maria De Paolis, Italiaanse verpleegster die werd aangeworven in het VK.
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Verklarende woordenlijst 

Aanwerving: het proces dat de werkgever volgt om een sollicitant aan te nemen en zodoende een vacature 
in te vullen.

Arbeidsbemiddeling: de identificatie van geschikte sollicitanten voor een bepaalde vacature.

Baan: werkzaamheden uitgevoerd onder leiding van iemand en waarvoor men wordt betaald.

Competentie: het bewezen vermogen om kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale en/of methodologische 
middelen te gebruiken bij werk of studie en voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroepen: in deze handleiding wordt hiermee verwezen naar jonge mensen enerzijds en werkgevers 
(met name kmo’s) anderzijds.

EaSI: Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (2014-2020).

EU: Europese Unie.

Eures: een netwerk voor samenwerking tussen de Europese Commissie en de openbare diensten voor arbeids-
voorziening (ODA's) van de EER, opgericht in 1993. Zwitserland neemt ook deel aan de Eures-samenwerking. 
Eures heeft een netwerk met meer dan 1 000 adviseurs en beschikt over een webportaal (http://eures.europa.
eu) met relevante informatie over arbeidsmarkten en vacatures in Europa. Het verleent informatie, advies en 
diensten op het gebied van werving en arbeidsbemiddeling („job-matching”) aan werkzoekenden en werkge-
vers, alsmede aan iedere burger die voordeel wil halen uit het recht van vrij verkeer van personen in de EER. 

EVA/EER: de EER werd opgericht op 1 januari 1994 na een overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA) en de Europese Unie. Meer specifiek biedt ze IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
de mogelijkheid om deel te nemen aan de interne markt van de EU en zo te profiteren van het recht van vrij 
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal tussen alle deelnemende landen. De JeEb-regelingen 
kunnen alleen worden toegepast voor IJsland en Noorwegen, in overeenstemming met de EER-overeenkomst.

Forfaitaire financiering: financiering die specifieke categorieën van uitgaven dekt, ofwel met een vast 
standaardbedrag, ofwel door een eenheidskostenschaal toe te passen.

Gerichte mobiliteitsregelingen: gericht initiatief om de behoeften van specifieke doelgroepen, economische 
sectoren, beroepen of landen aan te pakken.

Integratieprogramma: pakket dat minstens één elementaire introductieopleiding omvat, aangeboden door 
de werkgever aan de nieuwe jonge mobiele werknemer om zijn of haar integratie in de onderneming te 
vergemakkelijken. Het pakket moet een opleiding bevatten met (of zonder) andere ondersteunende diensten.

JeEb: Gerichte mobiliteitsregelingen: Je eerste Eures-baan.

JeEb-bemiddelingsdienst: arbeidsmarktorganisatie waarmee de Europese Commissie een subsidieover-
eenkomst heeft afgesloten om JeEb-activiteiten uit te voeren.

Jonge mensen met special behoeften: in de „JeEb-regelingen” wordt hiermee verwezen naar  
een potentiële kandidaat van wie de gezondheidssituatie en/of economische en sociale achtergrond  
of geografische woonplaats bijkomende financiële steun vereist om zijn/haar deelname in een activiteit  
op het gebied van arbeidsmobiliteit te garanderen.

Jonge mobiele werknemer: jongere die al werkt in of aangeworven is om te werken in een andere EU-lidstaat.
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Jonge mobiele werkzoekende: jonge Europeaan die op zoek is naar een baan in een andere lidstaat.

Kandidaat: jonge werkzoekende die naar een baan, stage of leerplaats in een ander EU- of EVA/EER-
land solliciteert.

Kmo: kleine en middelgrote onderneming met maximaal 250 werknemers.

Land van woonplaats: verwijst naar het land waar de jonge werknemer in spe woont (d.w.z. volgens het 
identiteitsbewijs of een ander, gelijkwaardig wettelijk document) op het moment waarop hij of zij solliciteert 
naar een baan in een andere EU-lidstaat.

Leerplaats: tijdelijke functie met praktijkopleiding in een bedrijf of een andere organisatie (zie ook: Stage).

Plaatsing: het proces waarbij een vacature wordt ingevuld, d.w.z. de feitelijke overgang van een geregistreerde 
werkzoekende of werkveranderaar naar een indiensttreding.

Praktijkopleiding: het verwerven van professionele werkervaring als stagiair of leerling in een bedrijf.

Reiskosten: de kosten voor de reis van het land van woonplaats naar het land van bestemming  
(enkele reis of retour).

Sollicitant: iemand die solliciteert op een of meer vacatures.

Stage: beperkte periode van werkpraktijk doorgebracht in een bedrijf, overheidsinstelling of vereniging zonder 
winstoogmerk door studenten of jonge mensen die recentelijk hun opleidingstraject hebben afgerond, om 
waardevolle praktijkervaring op te doen alvorens door te stromen naar reguliere arbeid (zie ook: Leerplaats).

Subsidiabele kosten: kosten die met inachtneming van de toelatingsvoorwaarden rechtstreeks verband 
houden met de uitvoering van het project.

Toelage: vast geldbedrag.

Transnationale arbeidsmobiliteit: de mogelijkheid om tussen EU-landen te verhuizen voor een werkaanbieding.

Ultraperifere regio´s: in de Europese Unie worden negen regio´s geclassificeerd als 'ultraperifeer': 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira 
(Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje).

Vaardigheid: het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en 
problemen op te lossen.

Verblijfskosten: hiertoe worden gerekend: accommodatie, maaltijden, vervoer ter plaatse, telecommunicatie 
en overige diverse kosten.

VTE: voltijdequivalent.

Werkzoekende: iemand die op zoek is naar een baan.
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Nuttige verwijzingen 

Advies over programma’s rond stages en leerplaatsen:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en

EaSI: EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=nl

Enterprise Europe Network — Bedrijfsondersteuning voor kmo’s: http://een.ec.europa.eu

ERASMUS +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm

Erasmus voor jonge ondernemers: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=nl

Euraxess: informatie en ondersteuning voor onderzoekers: http://ec.europa.eu/euraxess/

Eures: het Europees portaal voor beroepsmobiliteit: http://eures.europa.eu

Euroguidance: netwerk van systemen voor loopbaanbegeleiding in heel Europa: http://euroguidance.eu

Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/nl/home

Europese Jongerensite: http://europa.eu/youth/EU_nl

Europe Direct: de informatiedienst voor Europese burgers: http://europa.eu/europedirect/

Naric: toegangspoort tot de erkenning van academische en professionele kwalificaties: http://enic-naric.net/

Ploteus: portaal voor leermogelijkheden in de Europese ruimte: http://ec.europa.eu/ploteus/home_nl.htm

Erkenning van professionele kwalificaties:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Solvit: netwerk voor probleemoplossing: http://ec.europa.eu/solvit/

In een ander EU-land werken: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=25

Uw Europa — Advies: portaal voor burgers en bedrijven: http://europa.eu/youreurope/advice/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en


JE EERSTE EURES-BAAN — GERICHTE MOBILITEITSREGELINGEN
28

Blijf in contact

EURESjobs

EURESjob

EURES (bedrijfspagina)

EURES Europe

Abonneer u op onze nieuwsbrief: 
http://bit.ly/subscribeeures

Ontvang nieuws via onze RSS-feed:  
https://ec.europa.eu/eures/RSSFeed?rssType=public&language=nl

https://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESjob
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1884728
https://plus.google.com/u/0/b/103780376865975473149/103780376865975473149/posts
http://bit.ly/subscribeeures
https://ec.europa.eu/eures/NewsSubscription.do?dispatch=initNewsSubscription&lang=nl&acro=eures&newsJsp=yes
https://ec.europa.eu/eures/RSSFeed?rssType=public&language=nl


WAAR ZIJN EU-PUBLICATIES VERKRIJGBAAR?

Gratis publicaties:
• één exemplaar:  

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• meerdere exemplaren of posters/kaarten:  
bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/represent_nl.htm), 
bij de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm), door 
contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm), door 
te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*).

(*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of 
hotels kunnen kosten aanrekenen.

Betaalde publicaties:
• via EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu/nl/home/).

http://bookshop.europa.eu


Je eerste Eures-baan  
Gerichte mobiliteitsregelingen 

Gemakkelijker verhuizen en werken/jonge mensen aanwerven in Europa  
Gids voor werkzoekenden en werkgevers

Je eerste Eures-baan is een door de EU gefinancierd initiatief dat …
• jonge Europeanen een baan, stage of leerplaats helpt te vinden in een ander EU- of EVA/EER-land;

• kmo’s en andere werkgevers een ruimere groep jong talent helpt te bereiken.

Een praktische handleiding met informatie over …
• geschiktheidscriteria en hoe deel te nemen;

• hoe functiegerichte financiële steun te verkrijgen;

• waar verdere informatie te vinden.

Ga vandaag nog op zoek naar Je eerste Eures-baan!

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronisch formaat  
in alle officiële talen van de EU en in het IJslands en Noors.

Wilt u regelmatig updates ontvangen over het directoraat-generaal Werkgelegenheid,  
Sociale Zaken en Inclusie? Teken dan in op de gratis e-nieuwsbrief „Sociaal Europa” via 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

U kunt onze publicaties downloaden of u gratis abonneren via 
http://ec.europa.eu/social/publications

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social

KE-04-14-955-N
L-N

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=nl
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
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