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Doel

Het ESF is gericht op het verbeteren van arbeidskansen, het stimuleren van onderwijs en een leven lang leren, en het vergroten van sociale
insluiting. De nieuwe programmaperiode loopt voor het ESF van 2014 tot 2020.

Algemeen

Het nieuwe programma kent gelijkenissen, maar ook verschillen met de vorige periode. De inrichting van het nieuwe programma, zoals verwoord
in het Operationeel Programma (OP), is sterk bepaald door twee zaken. Ten eerste zijn de ter beschikking gestelde ESF-middelen gedaald. Ten
tweede is gestreefd naar een verbetering van de controle en het beheer van ESF-middelen. Dit betekent dat er focus is aangebracht en dat het
aantal actoren binnen het programma beperkt is gehouden. De regeling bevat een aantal nieuwe elementen om met name tegemoet te komen
aan het verhogen van de kwaliteit van aanvragen. Tevens is administratieve lastenverlichting nagestreefd. Het betreft hier in beide gevallen
‘lessons learned’ van de periode 2007–2013.

Thema’s

Nederland wil binnen het ESF-programma twee thema’s centraal stellen:
1. actieve inclusie
2. ctief en gezond ouder worden.
Het eerste thema: ‘actieve inclusie’ wordt uitgewerkt als re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede thema:
‘actief en gezond ouder worden’ wordt uitgewerkt als het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

Verdeling van de middelen

De omvang van het ESF-budget is fors minder dan voorheen: 507 miljoen euro ten opzichte van 830 miljoen euro voor de laatste programmaperiode. Voor het thema ‘actieve inclusie’ wordt 70% van het ESF-budget gereserveerd.
Voor het thema ‘actief en gezond ouder worden’ wordt 20% gereserveerd. Daarnaast is 5% voor geïntegreerde gebiedsontwikkeling door de G4
beschikbaar. De resterende 5% wordt uitgegeven aan uitvoeringskosten en transnationale samenwerking en sociale innovatie.

Subsidieaanvragers en doelgroep
Thema actieve inclusie

Subsidie voor het thema actieve inclusie is bestemd voor een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen
dit benutten voor een ruim scala aan subsidiabele activiteiten. Het gaat onder meer om het terugdringen van jeugdwerkloosheid en om re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, mensen zonder werk of
uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke factor bij het vinden van werk. Onder
actieve inclusie valt daarom ook het wegwerken van taalachterstand. Van het beschikbare budget voor de arbeidsmarktregio’s is 30% geoormerkt
voor de arbeidstoeleiding van (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Het gaat om leerlingen en schoolverlaters van de hiervoor vermelde onderwijsinstellingen, die geen startkwalificatie kunnen behalen en voor het vinden van een werkgever hulp
nodig hebben.

Thema duurzame inzetbaarheid

Subsidieaanvragers van ESF-subsidie om duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen zijn onder andere bedrijven en (overheids-)instellingen, O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Omdat voor de jaren 2013, 2014 en 2015 nationale middelen beschikbaar
zijn voor sectorplannen (2 x € 300 miljoen), waarvan duurzame inzetbaarheid onderdeel kan zijn, zal dit thema eerst in 2016 worden opengesteld
voor subsidieaanvragen door O&O-fondsen, waarbij ESF als het ware het subsidiestokje voor het onderdeel duurzame arbeidsinzet van de sectorplannen overneemt. Voor aanvragen van individuele bedrijven en (overheids)instellingen gaat in het najaar van 2014 een eerste aanvraagtijdvak
open.

Efficiënter en eenvoudiger

Het streven in de nieuwe programmaperiode is gericht op:
1. efficiëntere uitvoering en verbetering van resultaten
2. een meer eenvoudiger verantwoording.
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