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VOORWOORD
"Een slechte werknemer bestaat niet. Veel werknemers zijn  
gewoon niet op de voor hen juiste plaats aan de slag."

King Rurangwa – Ex-medewerker bij De Overmolen vzw
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INLEIDING
uBuntu, “ik ben, omdat wij zijn”, een Afrikaans, humanistisch 
concept dat staat voor toewijding in het geven en nemen, ligt 
aan de basis van ons initiatief, Job@uBuntu. 

Met dit initiatief trachten we de kloof tussen de Afro-
descendenten1* en de actoren op de Brusselse arbeidsmarkt 
te verkleinen, door het wederzijdse inzicht en begrip voor el-
kaars leefwereld te bevorderen.

De mondelinge, Afrikaanse cultuur inspireerde ons daarnaast  
met ‘Kasàlà’, een begrip gericht op het versterken van het zelf-
vertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Ook waarden als res-
pect, ontmoeting, dialoog en uitwisseling dragen we hoog in 
het vaandel. Tenslotte vinden we het concept ‘tijd’ van zeer 
groot belang, aangezien wij naar continuïteit en duurzaam-
heid streven.

Niettegenstaande de groep Afro-descendenten heel hetero-
geen is samengesteld, hanteren ze een aantal gemeenschap-
pelijke waarden en delen ze vaak dezelfde socio-economische 
context en historische achtergrond. Op de arbeidsmarkt krij-
gen ze meestal dezelfde behandeling. 

In het Afrikaanse verenigingsleven in Brussel heerst momenteel 
ontmoediging. De indruk heerst dat er slechts weinig naar hen 
geluisterd wordt. Een schrijnend gebrek aan onderzoeksmate-
riaal betreffende hun situatie voedt dit gevoel van onbehagen. 

1* Personen van Afrikaanse herkomst, uit (Sub-)Sahara-Afrika, de Caraïben en de 
eilanden in de Stille Oceaan

1
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Job@uBuntu heeft ervoor gekozen om tegen de stroom in te 
roeien en in te gaan op een projectoproep van het Brussels 
Ministerie van Economie en Tewerkstelling. Naar aanlei-
ding hiervan hebben we een onderzoeksopdracht gekregen. 
Hiervoor gebruiken we enerzijds statistieken, data en cijfers, 
maar streven we er ook naar deze telkens te contextualiseren 
aan de hand van kwalitatief onderzoek via ervaringen en ge-
tuigenissen. Zo hopen we een onderbouwde toelichting aan te 
bieden, die stakeholders overtuigt en kan ingezet worden voor 
sensibilisering en informatie uitwisseling. 

In de korte tijd dat we ons vanuit Job@uBuntu aan deze op-
dracht toegewijd hebben, stellen wij vast dat er bij vele acto-
ren in het middenveld, werkgevers en – vertegenwoordigers 
en ook bij politici alvast veel enthousiasme bestaat om iets te 
doen aan de huidige situatie.

In deze brochure brengen we de drempels in kaart waarmee 
Afro-descendenten geconfronteerd worden bij het betreden 
van de arbeidsmarkt. Op die manier willen we actoren op de 
arbeidsmarkt versterken in het werken met deze doelgroep en 
aanbevelingen formuleren.

JOB
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AFRO-DESCENDENTEN 
EN DE ARBEIDSMARKT
Afro-descendenten in België
Sinds de dekolonisatie in Afrika, vooral begin jaren 1960, kent 
België een diverse instroom aan migranten uit Sub-Sahara-
Afrika. België heeft er alles aan gedaan om een vrije migratie 
van Congolezen, Burundezen en Rwandezen te belemmeren, 
omdat het om een enorm grote groep mensen ging. 

Men wilde bovendien een rechtenclaim in zowel gast- als 
thuisland tegengaan en voerde daarom een duidelijk segre-
gationistische politiek. Hoewel ons land in die periode ook 
gastarbeiders aantrok, werden Afro-descendenten daarin niet 
betrokken. 

In eerste instantie waren het vooral vrouwen in een religieus 
kader die naar België kwamen. Vanaf 1970 kwamen er meer 
jonge mannen om in ons land te studeren. Ook stagiairs en 
diplomaten arriveerden regelmatig. Deze migratie had een in-
dividueel en tijdelijk karakter. 

Vervolgens kwamen er door de mondiale crisis van 1973 meer 
economische ‘gelukzoekers’ bij. Later, in de jaren ‘80, woedde er 
een grote democratiseringsgolf over het Afrikaanse continent.  
Ons land ving toen meer politieke vluchtelingen op en ver-
welkomde in het kader van een gezinsherenigingsbeleid ook 
vrouwen en kinderen. 

2
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Ongeacht hun opleidingsniveau verkregen veel vrouwen eer-
der jobs als schoonmaak- of huishoudhulp, vaak clandestien. 
Dit systeem breidde zich snel uit en het soms informele ka-
rakter werd oogluikend toegestaan door de overheid. Zij de-
den immers jobs die Belgen niet langer wilden uitoefenen 
en op deze manier kon de Belgische staat afzien van de toe-
kenning van verblijfsvergunningen. Vrouwen van Afrikaanse 
herkomst bleven dit soort jobs lang uitoefenen, wat leidde 
tot etnostratificatie.

Zo getuigde M. recent aan ons: vijf jaar geleden hebben mijn 
vrouw en ik F. in dienst genomen om bij te springen in ons 
huishouden en mee voor onze twee kinderen te zorgen. Zij is 
absoluut te vertrouwen en is de geknipte vrouw voor deze job. 
Ze is geduldig, spreekt meerdere talen met onze kinderen en 
is zeer zorgzaam. Zij werkt nog steeds voor ons, is meer dan 
een ‘nanny’ en écht deel geworden van de familie. Tijdens een 
uitstap naar zee deze zomer, werden mijn kinderen toevallig 
geconfronteerd met een vrouw met donkere huidskleur. Ik was 
geschokt dat, ondanks onze goede bedoelingen en de goe-
de opvoeding die we onze kinderen proberen te geven, mijn 
dochter me luidop en in haar bijzijn de vraag stelde of deze 
vrouw onze nieuwe ‘nanny’ zou worden. 

De vrouwen stonden in voor de financiële ondersteuning van 
hun mannen, want zij hadden geen arbeidsvergunning.

Velen onder hen waren afhankelijk van een studentenvisum 
en studeerden zo lang en veel ze konden om hun verblijfsver-
gunning te kunnen verlengen. Terugkeren naar hun thuisland, 
waar het economisch en politiek niet goed ging, was voor de 
meesten geen optie. Zodra hun beurs verviel, verdwenen zij 
onder de radar, in de illegaliteit.

“
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In de laatste decennia van de 20ste eeuw werd de Afrikaanse 
diaspora heterogener, waaronder ook niet-Franstaligen. Vaak 
hadden ze een hoog opleidingsniveau gemeen.

Tot aan het in voege treden in 1994 van het spreidingsplan 
voor asielzoekers per gemeente, vestigden de meeste Afro-
descendenten zich in Wallonië en vooral in Brussel. Bijna de 
helft van de bevolking van Afrikaanse herkomst bevindt zich 
in onze hoofdstad. 

In Vlaanderen verliep de aanpassing moeilijker omwille van 
de onzekere verblijfstoestand, in combinatie met het taalpro-
bleem. Men moest de eigen weg zoeken om zich te kunnen 
integreren. 

Bij de regularisatie van 1999-2000 en de toenemende toe-
kenning van de Belgische nationaliteit kwamen vele Afro-
descendenten opnieuw aan de oppervlakte. Velen onder hen 
kregen nu meer zuurstof om aan een degelijke verankering en 
integratie te werken. Hun kinderen hadden inmiddels verder 
gestudeerd, waren jong en in toenemende mate hoogopge-
leid en stonden dus klaar als productieve krachten. De laat-
sten hebben geen boodschap aan het begrip integratie en 
eisen hun plaats op in onze samenleving. 

Er kwam een tweede regularisatiegolf in 2009. We zijn inmid-
dels 10 jaar verder en zien nu voornamelijk een toenemende 
instroom van mensen uit Oost-Afrika. 

De drie belangrijkste migratiemotieven voor mensen uit de 
Afrikaanse diaspora vandaag zijn opleiding, gezinshereniging 
en humanitaire redenen. De bevolking van Afrikaanse her-
komst groeit aan in ons land. Volgens schattingen zijn er nu 
tussen 200.000 en 250.000 Afro-descendenten in ons land.

AFRO-DESCENDENTEN EN DE ARBEIDSMARKT



8 DE PARADOX VAN AFRO-DESCENDENTE WERKNEMERS OP DE BRUSSELSE ARBEIDSMARKT

Paradox
Wij brengen in de benadering van onze doelgroep van Afro-
descendenten het volgende onderscheid aan: enerzijds is er 
een groep van Afrikaanse herkomst die hun land zelf hebben 
verlaten om de eerder genoemde redenen. Zij behoren tot de 
Afrikaanse diaspora. Daarnaast bestaat er een groep Afro-
descendenten die geboren is in België. 

In onze doelgroep zitten Belgen, Europeanen, maar ook 
niet-Europeanen, mensen in een verblijfsprocedure en men-
sen zonder papieren. Voor al deze verblijfsstatuten geldt een 
andere (arbeids)wetgeving en moeten verschillende adminis-
tratieve procedures worden gevolgd door werkgevers om hen 
aan het werk te krijgen. 

We horen overal dat er op de arbeidsmarkt schaarste is aan ge-
kwalificeerde werknemers. De werkloosheid neemt af, maar wij 
stellen vast dat die voor de Afro-descendenten net toeneemt. 
In onderstaande infografiek wordt dit geïllustreerd.

1 2 

1 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia, Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en 
origine 2017, 2017, p.35, Grafiek 13: Werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden bij 20 tot 64-jarigen per origine 
en gewest, 2008-2014 

Opmerking: de cijfers van de studie zijn gebaseerd op cijfers van de Datawarenhouse Arbeidsmarkt en Sociale 
Bescherming van de KSZ uit 2013. Ze werden verwerkt door FOD WASO.

2 Cf. 1, p. 37, Grafiek 14: Werkgelegendheids- en werkloosheidsgraden per origine en leeftijdsklasse, 2008-2014

 
STIJGENDE WERKLOOSHEID
Terwijl ze bij andere groepen daalt.1

De werkloosheidsgraad was in 2014 
ongeveer drie keer zo hoog bij jonge-
ren van Afrikaanse origine (22%) als bij 
Belgische jongeren (8%).2
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3 Cf. 1, p. 105, Tabel 23: Mediane duur van de zoektocht naar een eerste baan sinds de inschrijving en het per-
centage langdurige werkloosheid bij de jongeren van 18 tot 29 jaar die zijn ingeschreven in het 3de trimester 
2013, volgens origine en gewest

AFRO-DESCENDENTEN EN DE ARBEIDSMARKT

 
Het gaat in veel gevallen om langdurige 
werkloosheid.

In het Brussels Gewest was 70,8% van de 
werkzoekende jongeren van Afrikaanse 
afkomst van 18 tot 29 jaar langdurig 
werkloos.3
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In onze samenleving woedt de vergrijzing volop, maar binnen 
de Afro-descendente groep zien we een omgekeerde bewe-
ging. Zij zijn immers jong en hooggeschoold – hoger dan het 
nationale gemiddelde - en inzetbaar. 

45678

4 Koning Boudewijnstichting, Burgers met Afrikaanse roots: een portret van Congolese, Rwandese en Burundese 
Belgen, 2017, p. 30, 1.2.5 Verwerking en analyse van gegevens

5 Cf. 1, p. 42, Tabel 4. Leeftijd bij aankomst van de migranten
6 Cf. 1, p. 42, Tabel 4. Leeftijd bij aankomst van de migranten
7 Cf. 4, p. 60, Figuur 6: Verdeling van de populatie van de Franstalige Afro-descendenten van België per af-

gerond opleidingsniveau
8 Statbel, Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de Enquête naar de 

ArbeidsKrachten, per jaar, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau

 
26,34

Gemiddelde leeftijd bij 
aankomst van migranten 
van Afrikaanse herkomst

 
80%5

van hen is tussen 18 en 44 
jaar oud

 
46%6

van hen is tussen 18 en 29 
jaar oud
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De beroepsinschakelingstijd voor afgestudeerden, de begelei-
de zoektocht naar een startbaan, duurt voor hen doorgaans 
langer dan 12 maanden, langer dan voor mensen van een an-
dere buitenlandse herkomst in ons land.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, meer nog, 
het worden uitgesloten van een uitkering, weegt op hen bij-
gevolg zwaarder door, omdat zij langer inactief zijn. De fe-
derale werkloosheidswetgeving sluit bovendien niet goed 
aan bij de verschillende regionale economische realiteiten. 
De eisen en de complexiteit van de Brusselse arbeidsmarkt  
en in de nabije omgeving liggen vaak hoog, immers ho-
ger en gezien de concentratie van deze groep in Brussel 

9 Cf. 1, p. 105, Tabel 23
10 Cf. 1, p. 105, Tabel 23
11 Voor de drie grafieken - Cf. 1, p. 96, Tabel 20: Traject van de jongeren van 18 tot 29 jaar die zijn ingeschreven in 

het 3de trimester van 2013 volgens hun statuut in het 4de trimester 2013 en hun origine

AFRO-DESCENDENTEN EN DE ARBEIDSMARKT

 
>12 MAANDEN9

is de gemiddelde duur van de zoektocht naar een startbaan bij jongeren van 18 tot 29 jaar van 
Afrikaanse afkomst.

Ter vergelijking: voor jongeren van Belgische afkomst is dit 6 maanden.10

De beroepsinschakelingstijd van Afro-descendenten ligt dus hoger dan bij andere groepen in 
het land. Bovendien is hun beroepstraject niet evident.
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is de impact op Afro-descendenten ook groter. Ondanks 
één of meerdere diploma’s geraken de Afrikaanse jonge-
ren moeilijk aan de slag. Vaak wordt ervaring gevraagd, 
die zij via hun studies nog niet hebben kunnen verwer-
ven. Als zij al een job vinden, werken zij dikwijls onder  
hun opleidingsniveau. Het gaat hier dan om professionele  
declassering.

12 Cijfers en grafiek - Cf. 1, p. 37, Grafiek 14: Werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden per origine en leeftijdsk-
lasse, 2008-2014

13 Grafiek - Cf. 1, p. 61, Grafiek 28: De werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 64 jaar naar origine en 
opleidingsniveau (2014)

 
ER IS WERKGELEGENHEID
Maar jonge Afro-descendenten 
profiteren daar niet van. Slechts 
28% onder hen is werkzaam.12

 
EN VOOR HOOGOPGELEIDEN?
Ook voor hen is het moeilijk. 
Hoogopgeleide Afrodescendenten 
van 20 tot 64 zijn beduidend minder 
werkzaam dan hoogopgeleiden met 
een Belgisch achtergrond.13
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Bij meerdere diploma’s zeggen zij ons vaak ook op het niveau 
van hun minst hoge diploma uitbetaald te worden. Vele men-
sen uit de Afrikaanse diaspora krijgen hun in het buitenland 
behaalde diploma’s hier bovendien maar moeilijk erkend. 
Jongeren geven ons aan dat er zelfs aan hun diploma’s ge-
twijfeld wordt. Ook indien deze in ons land behaald zijn, wordt 
hen soms om extra bewijslast gevraagd.

14 Cf. 4, p. 70, Figuur 10: Declassering volgens de plaats van afgifte en de erkenning van het diploma
15 Cf. 4, p. 65, Figuur 9: Werkloosheidscijfer volgens de plaats van afgifte en erkenning van het diploma
16 Jacinthe Mazzocchetti, Brussel, stad van Afrika, p. 12
17 Cf. 8
18 Cf. 4, p. 60, Figuur 6: Verdeling van de populatie van de Franstalige Afro-descendenten van België per af-

gerond opleidingsniveau

AFRO-DESCENDENTEN EN DE ARBEIDSMARKT

 
>60%
van de Afro-descendenten heeft een hoger diploma.16

Dat is meer dan het nationale gemiddelde (32,2%).17

56%
van die personen werkt onder het niveau van zijn opleiding.18
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Kwetsbare groep in de samenleving
Verschillende structuren en regionale bevoegdheden maken 
van Brussel een kluwen, waarin het niet evident is om aan 
een baan te geraken. Werknemers die woonachtig zijn bui-
ten Brussel, nemen bijna de helft van de 716.000 beschikbare 
arbeidsplaatsen in. Van een betere interregionale mobiliteit 
voor de jonge Brusselse werkzoekenden wordt bovendien te 
weinig werk gemaakt. Er liggen immers opportuniteiten in de 
Rand om Brussel. 

Anderzijds kost werk zoeken ook geld (vervoer, telefoon, inter-
net, …). Dit ligt niet altijd voor de hand. De familiale nabijheid, 
zoals de Afro-descendenten die kennen in hun herkomstland, 
is hier niet voor de hand liggend, dus moet er voor kinderop-
vang worden betaald. In combinatie met de hoge huurprijzen 
in Brussel is het voor gezinnen met slechts één inkomen vaak 
moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Ook Afrikaanse zelf-
standigen en ondernemers hebben het meer dan eens knap 
lastig (Demart S; Robert M.-T., 2017). 

Basisrechten, zoals woonst, onderwijs, sociale integratie, 
werk, enz... zijn niet vanzelfsprekend. Nieuwkomers moe-
ten een steeds langer parcours afleggen om ze te bekomen. 
Aan basisrechten worden meer en meer voorwaarden en be-
perkingen gekoppeld en uitsluiting is vandaag evenmin een  
uitzondering. 

Afro-descendenten lijken maar moeizaam het vertrouwen van 
werkgevers en de samenleving te kunnen winnen. Uit ons on-
derzoek blijkt dat onze respondenten weinig kennis van en 
vertrouwen in vakbonden hebben. Velen onder hen hebben 
nochtans nood aan syndicale ondersteuning.

Onderzoek (Statbel. 2018) toont aan dat werkzoekenden in 
ons land zich het meest frequent beroepen op spontane sol-
licitaties en op hun netwerk om werk te vinden. Uit gesprek-
ken met vele Afro-descendenten leren wij evenwel dat zij het 
nodige zelfvertrouwen en netwerk ontbreken en dat zij vrij 
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Onderwijs - In het lager onderwijs en zeker in Brussel, tref-
fen we steeds meer kinderen van buitenlandse herkomst aan. 
Kinderen van Afrikaanse herkomst gaan over het algemeen 
zeer graag naar school en worden dikwijls van jongs af aan 
meertalig opgevoed. Ouders uit de diaspora brengen hen een 
grenzeloos respect voor hun leraar bij en hebben vaak een 
zeer groot vertrouwen in het instituut van de school. Zij leven 
tussen twee werelden en wensen dat hun kinderen via deze 
weg hun dromen realiseren. In België worden er op school re-
gelmatig inspraakmomenten georganiseerd voor de ouders, 
waarbij er vaker dan in hun herkomstland dialoog verwacht 
wordt. Kinderen van Afrikaanse herkomst staan echter vaak 
alleen in hun schooltraject, omdat hun ouders de andere cul-
tuurgebonden benadering vaak niet begrijpen of er moeite 
mee hebben. Ook geven deze kinderen op school onvoldoende 
signalen over de soms precaire situatie thuis. Daardoor bieden 
ze vaak weinig verzet tegen opleidingskeuzes die de school 
suggereert. Hun dromen vallen daardoor soms op jonge leef-
tijd in duigen. Anderen proberen hoog te mikken, maar slagen 
niet omwille van gebrek aan passende ondersteuning. 

“

wantrouwig staan tegenover de samenleving, als gevolg van 
enkele vergeefse pogingen om werk te vinden.

Afro-descendenten in België behoren tot een uiterst kwets-
bare groep in de samenleving, volgens het European 
Network Against Racism (ENAR). UNIA, het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum, stelt vast dat er een duidelijke link be-
staat tussen stereotypen uit het verleden en de vastgestelde 
discriminatie. Racisme is institutioneel en nog steeds wijdver-
spreid, ook Belgen en nieuwe Belgen ervaren dit vaak.

AFRO-DESCENDENTEN EN DE ARBEIDSMARKT
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Toch blijkt dat ook de jongste generatie vaak zeer hoog opgeleid 
is. Zodra deze jonge professionals echter op de arbeidsmarkt 
aantreden, moeten ze vaststellen dat hun huidskleur of naam 
ineens een barrière wordt. Ook bij hun ouders onderkennen 
zij vaak professionele declassering. De nieuwe generatie lijkt 
zich in tijden van globalisering en dankzij de toegankelijkheid 
en vergelijkbaarheid van informatie, assertiever op te stellen. 
Veel jongeren, die hier stoten op de niet-erkenning van hun 
diploma’s en onderwaardering van competenties die ze soms 
verworven hebben dankzij  vrijwilligerswerk of via het infor-
mele circuit, vertrekken naar landen als Luxemburg en Canada 
waar ze meer kansen krijgen. Hun succesverhalen inspireren 
jongeren hier. 

“

Deze kennisvlucht is een verlies aan talent dat België 
vandaag net broodnodig heeft in een vergrijzende 
samenleving. Creëer rolmodellen en houdt talent in 
België.

Aanbeveling

JOB
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JOB@UBUNTU
Nood aan project

Als je tandpijn hebt, ga je zélf naar de tandarts. Hij komt niet 
naar je toe.“

De eerste Afro-descendenten kwamen aan in België, niet met 
het idee om zich hier duurzaam te vestigen, maar om terug te 
keren naar hun thuisland, zodra de situatie daar voor hen zou 
verbeteren. Dit heeft zich niet geconcretiseerd en inmiddels is 
er een tweede generatie aangetreden die meer binding heeft 
gekregen met België. 

Het Afrikaanse verenigingsleven dat zich intussen had ge-
vormd bood in hoofdzaak socio-culturele ondersteuning. 
Geleidelijk aan hervormden verschillende middenveldorgani-
saties zich volgens drie pijlers:

1. socio-cultureel: met het oog op duurzame verankering in 
België, 

2. politiek: het opeisen van politieke rechten (stem- en ande-
re rechten, participatie, ...) en 

3. economisch: met het oog op tewerkstelling. 

Op de economische ontwikkeling van de Afro-descendenten 
werd voorheen te weinig ingezet. Nochtans is duidelijk ge-
worden dat een goede integratie in grote mate afhangt van 
tewerkstelling. Zonder de juiste papieren is dit - ook vandaag - 
niet evident. De regularisatiecampagnes van 1999 en 2009 en 

3
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de stijgende toekenning van de Belgische nationaliteit hebben 
een grote groep voorheen ‘onzichtbaren’ aan de oppervlakte 
gebracht. Ze konden zich nu richten op legale tewerkstelling. 
Hun zoektocht via de bekende kanalen – interimkantoren en 
arbeidsbemiddelingsinstanties – leverde evenwel vaak niet 
veel op. Waarop velen onder hen terugvielen op een precaire 
situatie in de werkloosheid.

Dat er ook geen diepgaand noch specifiek onderzoek werd 
gedaan naar hun situatie, leverde nog meer teleurstelling op. 
Aan Vlaamse zijde werden er pogingen ondernomen om het 
beter op te nemen voor minderheden via de Marokkaanse en 
Turkse federaties, het Minderhedenforum, het Internationaal 
Comité, … Ook het Afrikaans Platform ontstond in een derge-
lijke tijdsgeest. In de Franstalige gemeenschap ontstond het 
Forum des Migrants, SHARE en het Plateforme de Lutte cont-
re le Racisme et les Discriminations. 

Voor jongeren die actief waren bij het Collectif Mémoire Coloniale 
en SHARE, volstonden de hoopvolle en interessante debatten 
die zij allen op gang brachten echter niet. Na hun opleiding 
kwamen ze vaak in de werkloosheid terecht, daar waar ze zich 
actief wilden profileren. Aan Change en Mozayika, Afrikaanse 
middenveldorganisaties, werd gevraagd om rond deze materie 
verder na te denken en aanbevelingen te leveren met betrek-
king tot de arbeidsproblematiek van Afro-descendenten. 

© Job@uBuntu
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Reeds geruime tijd voor de studie van de Koning 
Boudewijnstichting, Burgers met Afrikaanse roots: een portret 
van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen (2017), deel-
den zij gelijkaardige analyses mondeling met elkaar. Brussels 
Minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin werd 
in 2017 uitgenodigd in Matongé, om deze vaststellingen met 
een deel van hen te bespreken. 

Project
Minister Gosuin was onder de indruk. De door hem voor-
gestelde projectoproep Diversiteit bevorderen en discrimi-
natie bij tewerkstelling bestrijden viel bij de betrokkenen 
niet in dovemansoren. Hoewel dit de probleemstelling van 
Afro-descendenten niet helemaal beantwoordde, werd het 
duidelijk dat dit pad een kans moest krijgen. Moja vzw, een 
Afrikaanse vereniging die vooral hooggeschoolde Afrikaanse 
werkzoekenden bereikt, sloot zich aan als stichtend lid van 
het nieuwe project Job@uBuntu. Change vzw, dat socio-cul-
turele en educatieve activiteiten aanbiedt aan leden van de 
Afrikaanse diaspora en Mozayika vzw, dat vooral laagge-
schoolde werkzoekenden bereikt en actief is in de vrouwen-
rechten, weerspiegelen in onze samenwerking eens te meer 
de heterogeniteit van de Afro-descendenten. 

Ondanks het gegeven dat we onze projectambities hebben moe-
ten bijstellen, zijn deze organisaties toch aan boord gebleven.

Aan Franstalige zijde werd geen dragende organisatie gevon-
den. Wel diende De Overmolen vzw, een organisatie die zich al 
meer dan 25 jaar met grootstedelijke samenlevingsproblemen 
in Brussel bezighoudt, zich aan. 

Eind 2017 werd Billy Kalonji aangeduid als projectcoördinator. 

Tracé Brussel, VDAB Brussel en Actiris zijn nauw betrokken bij 
Job@uBuntu. Internationaal Comité vzw is sinds kort partner.

JOB@UBUNTU
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Methodologie 
Het project Job@uBuntu wil niet enkel structureel het huidi-
ge wetgevende kader verbreden opdat het de bestaande re-
aliteit beter zou omsluiten. Ook wensen we nieuwe begrippen 
toe te voegen aan de aan de gangbare terminologie. Omdat 
wij uitgaan van een grote diversiteit in competenties bij Afro-
descendenten en aangezien wij achten dat velen onder hen 
vandaag op een passende plek aan de slag kunnen, spreken 
wij van ‘TOASE’: Travailleurs d’Origine Africaine Sans Emploi. 

Binnen onze methodologie hanteren wij een unieke bena-
dering. Enerzijds is er een groep (B) werkzoekenden van 
Afrikaanse herkomst die wij begeleiden tijdens onze laag-
drempelige permanenties. Hierbij nemen wij de persoon en 
zijn/haar hele voorgeschiedenis/bagage mee in overweging. 
Wij trachten deze mensen te oriënteren in hun zoektocht naar 
werk. Daarnaast vormen we een groep met (A) ambassa-
deurs, soms ook werkzoekend, maar die extra belangstelling 
hebben voor het  traject dat we afleggen met verschillende 
partners op gebied van tewerkstelling. Deze ambassadeurs 
trachten op hun beurt groep B te begeleiden en ijveren mee 
voor de realisatie van dit initiatief. 

De ambassadeurs zijn vaak, maar niet uitsluitend, van 
Afrikaanse herkomst. Wij achten deze diversiteit belangrijk, 
omdat de Afro-descendenten door deze samenwerking hun 
vertrouwen in de maatschappij, terug kunnen winnen. De am-
bassadeurs, onder wie ook kandidaat-sollicitanten bij onze 
organisatie, nodigen wij vervolgens ook uit om vrijwillig bij dit 
project betrokken te blijven teneinde hun competenties bij te 
schaven en hun expertise ook in te zetten voor ons project. 
Dit gaat veel verder dan het gekende gebrek aan feedback 
bij sollicitatieprocedures elders. Op deze manier streven we 
ernaar het draagvlak voor het project te vergroten en kunnen 
zij eveneens een grondig inzicht in de materie verwerven.
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ARBEIDSBEMIDDELINGS-
INSTANTIES EN  
ORGANISATIES
Het Brusselse aanbod inzake arbeidsbemiddeling is groot en 
divers. Toch lijkt het voor velen moeilijk om hun weg te vinden 
in dit complexe landschap. Verschillende opvattingen over te-
werkstelling en opleiding kruisen elkaar in het Hoofdstedelijk 
Gewest. Op sommige vlakken bestaat er een samenwerking 
tussen de verschillende instanties, maar dit bemoeilijkt het 
begrip voor vele werkzoekenden. Dat VDAB Brussel bijvoor-
beeld gemandateerd wordt door Actiris in de begeleiding 
naar werk in Brussel en Vlaanderen, is voor velen nog niet be-
kend. Uit onze gesprekken met eerstelijnswerkers, leren we 
dat ook voor arbeidsbemiddelaars en –consulenten Brussel 
een labyrint is. 

4

© Fred Asahya Girishaka
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Bij Afro-descendenten stellen we vast dat er over het alge-
meen nog steeds een strikte scheiding inzake bevoegdheden 
leeft, die zich hardnekkig in de hoofden van vooral de eerste 
generatie heeft genesteld. Franstalige Afro-descendenten 
zijn bv. vaak blij verrast te horen dat zij ook bij VDAB Brussel 
terecht kunnen, voor opleiding, een taalbad en zelfs arbeids-
bemiddeling. Jongeren van Afrikaanse herkomst lijken steeds 
mondiger te worden, maar zijn soms beïnvloed door de tegen-
vallende ervaringen van hun ouders. Nieuwkomers, die een 
integratietraject afleggen, krijgen de nieuwe mechanismen 
vaak meteen beter onder de knie. 

Personen van Afrikaanse herkomst hebben nood aan een 
meer grondige kennis van de arbeidsmarkt en de instanties die 
hen daarnaar begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat Afro-
descendenten het nut van enkele structuren inzien. 

Arbeidsbemiddelaars geven ons aan dat zij vooral de hoogge-
schoolden en kwetsbare werkzoekenden uit onze doelgroep, 
die zich wat onder de radar bevinden, niet bereiken. Dit komt 
volgens ons omdat zij te eenzijdig hun vertrouwde kanalen ge-
bruiken. Ook bemiddelaars die nochtans veel expertise hebben 
in de begeleiding van de NEET-doelgroep (Not in Employment, 
Education or Training), geven ons aan dat ze slechts af en toe 
jongeren van Afrikaanse herkomst ontvangen.

Job@uBuntu heeft toegang tot de leefwerelden van de Brusselse Afro-
descendenten en kan deze doelgroep oriënteren naar arbeidsconsulenten. 
Intercultureel gevormde medewerkers van arbeidsbemiddelingsdiensten 
kunnen presentaties over de arbeidsmarkt en haar structuren geven op ver-
trouwde plekken van de Afro-descendenten. Een aanbod, zoals bv. Bruxelles 
Formation dat met haar FormTruck heeft, benadert de werkzoekende meer in 
zijn leefwereld. In de Afrikaanse gemeenschappen is de orale traditie ook es-
sentieel. Een benadering specifiek afgestemd op deze kandidaten verspreidt 
zich als een lopend vuurtje en kan veel meer werkzoekenden dan nu het ge-
val is, aanspreken. Job@uBuntu organiseert inhoudelijke themadagen over 
de arbeidsmarkt, op maat van de Brusselse Afro-descendenten.

Aanbeveling
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Voor de instellingen gaan de cijfers, zoals gezegd, in de goede 
richting. De ( jongeren)werkloosheid en langdurige werkloos-
heid nemen af. In Brussel nog meer dan voor de andere regio’s, 
volgens VDAB en Actiris, maar ze blijft er hoog. Voor Afro-
descendenten stellen wij echter vast dat de werkloosheid toe-
neemt. De analyses houden, naast bv. leeftijd, geslacht, scho-
lingsgraad, … voornamelijk rekening met nationaliteit en niet 
met herkomst, vandaar dat de cijfers van Afro-descendenten 
vaak nog onderschat worden. 

Wij pleiten ervoor om herkomst als criterium te gebrui-
ken. Dit zal toelaten dat de cijfers beter aansluiten bij 
de Brusselse werkelijkheid. Een categoriale aanpak 
zoals wij die voorstellen voor onze doelgroep van Afro-
descendenten, kan zo makkelijker onderbouwd worden.

Aanbeveling

ARBEIDSBEMIDDELINGSINSTANTIES EN ORGANISATIES

Openbare tewerkstellingsdiensten gaan, omwille van de beper-
kingen van het wetgevend kader, meestal enkel samenwerkingen 
aan binnen het officiële netwerk, bv. vakbonden, scholen, geves-
tigde spelers, … Het is voor hen niet evident om onvoorspelbare 
samenwerkingen aan te gaan met kleinere sociale organisaties 
uit het middenveld, of te stappen in projecten van tijdelijke aard. 
Dit verenigingsleven heeft nochtans een groot netwerk en een 
niet te onderschatten expertise in het bereiken van mensen die 
door de mazen van het net vallen en zijn vaak het best geplaatst 
om drempels naar tewerkstelling in te schatten. 

Categoriale analyses en innovatieve ideeën vinden bij som-
mige instellingen slechts moeizaam ingang. Het is bovendien 
niet evident om een formele samenwerking uit te bouwen, 
zodra deze is opgestart. De procedurele en tijdsgebonden 
vereisten die aan kleine innovatieve organisaties of projecten 
worden opgelegd wegen immers vaak veel te zwaar door. 

Enkele Afrikaanse middenveldorganisaties, bij wie het ritme 
anders ligt, hebben hierom afgehaakt. Het project Job@uBun-
tu probeert dit intensieve proces met verschillende partners 
aan te gaan.
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Arbeidsbemiddelingsdiensten en interimkantoren gaan mee 
met hun tijd en presenteren trots de evoluties naar digitalise-
ring. Door het sluiten van kantoren met eerstelijnsmedewer-
kers, maakt hen dit paradoxaal genoeg minder toegankelijk. 

‘Digital First’ en ‘Face-to-Face contact waar het moet’ lijken 
de nieuwe uitgangspunten te zijn die meer en meer ook in 
Brussel ingang vinden. Van werkzoekenden wordt ook ver-
wacht dat zij een computer en toegang tot het internet heb-
ben, of dat zij helemaal mee zijn met het online gebruik van te-
werkstellingsdiensten. Hoewel extra begeleiding hierin wordt 
aangeboden, verdwijnt de noodzakelijke, menselijke bena-
dering meer naar het achterplan en worden werkzoekenden 
meer en meer een dossier. 

De dagelijkse, individuele aangelegenheden worden steeds 
technischer en procedureler, ook bij het zoeken naar een job. 
Indien je drempelvrees hebt, en niet goed weet waar en hoe je 
je moet aanmelden, val je buiten de mogelijkheden tot het vol-
gen van een gepersonaliseerd traject in de toeleiding naar werk.

Arbeidsconsulenten gaven ons aan dat de digitalisering com-
plex en ambitieus is en te snel wordt doorgevoerd. 

De oprichting van het Beroepenpunt, uitgebaat door Actiris, 
VDAB en Bruxelles Formation is op zich een goed initiatief, 
maar deze centralisering schrikt ook heel wat mensen af. Dit 
oriënteringsloket voor opleiding en beroepskeuze is een re-
cent initiatief, dat na lange tijd uit Frankrijk kwam overwaaien 
en is vandaag zelfs het grootste in Europa. 

JOB

Wij stellen voor om vaker, maar laagdrempeliger 
sociaal overleg op te starten met de openbare in-
stellingen die zich bezighouden met tewerkstelling.

Aanbeveling
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Etnostratificatie, waarbij herkomst bepaalt in welke niche 
van de arbeidsmarkt men terechtkomt, wordt bovendien 
nog steeds in de hand gewerkt. Enkele hooggeschoolde res-
pondenten gaven ons aan dat zij van bij de start beroeps- 
en opleidingskeuzes onder hun niveau werden aangereikt. 
Werkaanbiedingen per mail, online, per telefoon, enz… zijn 
vaak ook generiek. 

ARBEIDSBEMIDDELINGSINSTANTIES EN ORGANISATIES

Wij denken dat het Beroepenpunt zich meer zou kun-
nen aanpassen aan de Brusselse realiteit.

Aanbeveling

Uit gesprekken met Afro-descendenten leren wij dat het niet 
voor iedereen makkelijk bereikbaar is, de inrichting ervan 
overweldigt, de omgangstijd eerder beperkt is en het onthaal 
niet echt gepersonaliseerd.

Hoewel in het Beroepenpunt heel wat informatie wordt aan-
geboden, gaven onze respondenten, die in eerste instantie al 
weinig vertrouwen hebben in officiële instituten, aan dat zij 
zich, naargelang de onthaalpersoon, aan hun lot overgelaten 
voelden. Het aanvoelen dat hun dossier bovendien aan ieder-
een zomaar wordt doorgespeeld, zoals een aantal responden-
ten ons aangeven, wordt gevoed door het gegeven dat grote 
instellingen zich hier samen presenteren.
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Wij juichen het tenslotte toe dat instanties werken aan hun 
imago, net om werkzoekenden van buitenlandse herkomst 
beter te bereiken. Actiris werkt samen met Vincent Kompany 
en Abdel en vrai als uithangborden. 

Voor ons hangt een goede integratie af van het onthaal. Wij stellen voor om 
het eerste aanmeldingsgesprek veel belangrijker te maken. Enkel door een 
individuele aanpak op maat, met oog voor de culturele en andere bagage in 
de rugzak van een werkzoekende, zoals bv. ook het tewerkstellingsproject  
BXL@work dit aanbiedt, kan vroegtijdig afhaken vermeden worden. Job@uBuntu  
wil écht naar werkzoekenden met Afrikaanse herkomst luisteren, via perma-
nenties en hen voorbereiden op het kluwen van de Brusselse arbeidsbemid-
deling. Sommigen kennen het bestaan van toeleiders naar werk in Brussel niet. 
Anderen voelen zich te weinig begrepen of zijn teleurgesteld afgehaakt. Verder 
bieden wij opvolging en analyseren wij wat goed of minder goed loopt. Met de 
gevolgen van (vaak langdurige) werkloosheid trachten wij zo goed mogelijk 
rekening te houden in onze oriëntering. Wij vertrekken van individuele ervarin-
gen, om collectieve oplossingen voor te stellen.

Mede op hun vraag stellen wij voor dat eerstelijnswerkers beter intercul-
tureel gevormd worden, opdat ze werkzoekenden warm en in vertrouwen 
kunnen onthalen. Job@uBuntu wil in 2019 vormingspakketten samenstellen 
die hier voor de doelgroep Afro-descendenten toe kunnen bijdragen. Het 
spreekt vanzelf dat elke werkzoekende van Afrikaanse herkomst, net zoals 
andere werkzoekenden, op zijn/haar niveau wordt aangesproken en met 
zijn/haar individuele achtergrond rekening wordt gehouden. Het project met 
de Ambassadeurs van VDAB Brussel is hierin een aanmoedigend initiatief. 
Wij zijn benieuwd naar de resultaten. Intercultureel aangepaste presentaties 
afgestemd op werkzoekenden van buitenlandse herkomst kunnen vanzelf-
sprekend veel meer mensen aanspreken.

Iedereen heeft nood aan rolmodellen. Het is daar-
bij essentieel om hiervoor niet enkel entertainers te 
gebruiken, maar ook bv. chirurgen, wetenschappers, 
politici, enz…

Aanbeveling

Aanbeveling
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WERKGEVERS
Arbeidsmarkt
Werkgevers zijn dringend op zoek naar gekwalificeerde arbeids-
krachten. Volgens Paul Verschueren, Directeur Vlaanderen, 
Research en Economic Affairs bij Federgon, waren er één mil-
joen vacatures in ons land in 2017. Arbeidsbemiddelingsdiensten 
lijken echter maar over een vierde van de vacatures te beschikken. 

Actiris roept Brusselse werkgevers op om hen hierin bij te staan. 
Zowel arbeidsbemiddelingsinstanties als werkgevers geven 
ons aan maar moeilijk hooggeschoolde en inzetbare Afro-
descendenten te bereiken. Ook de grootste werkgever, nl. de 
overheid, lijkt deze groep niet te bereiken en in de social pro-
fit-sector wordt daartoe te weinig inspanning geleverd. De pri-
vé-sector wordt vaak geconfronteerd met tijdsgebrek waardoor 
structurele veranderingen te weinig aan bod komen. Werkgevers 
zijn van mening dat het niet aan hen is om hierin een leidende 
rol te spelen, zij vertrouwen hiervoor op arbeidsbemiddelings-
instanties. Deze diensten geven dan weer aan moeilijk hoogge-
schoolde en inzetbare Afro-descendenten te bereiken. 

Het is schrijnend om 13 jaar na een onderzoek in het kader van 
het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars 
(Martens A.; Ouali N.; Van de maele M.; Vertommen S.; Dryon P.; 
Verhoeven H. 2005) via onze bevragingen bij Afro-descendenten, 
vast te stellen dat etnostratificatie van de arbeidsmarkt nog 
steeds een realiteit is en dus discriminerend werkt. Ongewild 
worden zij vaak met een bepaald type job geassocieerd. Dit is 

5
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niet altijd slecht bedoeld. Zo integreren Afro-descendenten bij-
voorbeeld goed in de zorgsector. Ze worden vaak geprezen om 
hun empathie, geduld, luisterend oor en respect.

Arbeidsverhoudingen worden door de werknemers van 
Afrikaanse herkomst die wij spraken soms ook als autoritair of 
minachtend beschouwd. Alsof zij zeer dankbaar mochten zijn 
dat ze van hun werkgever aan de slag mochten, ook al is dit 
onder hun opleidingsniveau. Bij een keuze tussen gelijkwaar-
dige kandidaten wordt nog al te vaak de voorkeur gegeven aan 
de kandidaat met wie de werkgever ‘cultureel meer vertrouwd’ 
is. Ook moeten soms bijkomende administratieve procedures 
gevolgd worden om goede, buitenlandse kandidaten aan te 
nemen, waardoor de Belgische kandidaat het vaak haalt.

Rekrutering & Opleiding
Zoals gezegd missen veel Afro-descendenten het nodige ver-
trouwen om spontaan te solliciteren. Ook ontberen zij soms 
het netwerk, waarlangs zij aan een baan zouden geraken. Dit 
zijn nochtans de twee beste methodes om een job te vinden. 
Arbeidsbemiddelingsdiensten geven bovendien aan onze 
doelgroep niet goed te bereiken. 

Interimkantoren kunnen de beste resultaten voorleggen wat 
betreft de rekrutering van mensen van buitenlandse herkomst. 
Keerzijde van de medaille is wel dat het dan gaat om tijdelijke, 
onzekere contracten, die vaak ook niet verlengd worden. Hier 

Wij wensen met werkgevers samen te zitten, om samen 
vooroordelen en stereotyperingen weg te werken, aan te 
tonen dat werkzoekenden van Afrikaanse herkomst heel 
wat in petto hebben en snel inzetbaar zijn. Een nieuw 
model van inclusie kan van bedrijven pioniers maken en 
voor een sneeuwbaleffect zorgen. De notie tijd en een 
krachtige sensibilisering zijn hierbij essentieel.

Aanbeveling
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schuilt zelfs een valstrik, die wij bevestigd weten bij onze doel-
groep. Aan sommigen onder hen wordt een vaste aanwerving 
beloofd, waardoor deze werknemers extra hun best doen en 
soms zelfs over hun limieten gaan. Om daarna toch niet te 
worden aangenomen. Onderzoek heeft overigens aangetoond 
dat interimkantoren ook discriminatoire eisen van werkgevers 
overnemen in hun rekruteringscriteria. 

Werkgevers vertellen ons dat zij, naast traditionele kanalen, 
zeker openstaan voor rechtstreekse rekrutering, mochten zij 
op die manier makkelijker toegang krijgen tot gekwalificeerde 
arbeidskrachten. 

Toon Decloedt, arbeids- en organisatiesocioloog met ruim 
25 jaar ervaring in internationale bedrijven, gebruikt de me-
tafoor van de fracking-methode naar gas en olie: “blijkbaar 
moet je door vele lagen gaan om werknemers van Afrikaanse 
herkomst, die veel in hun mars hebben, te kunnen rekruteren. 
Ik ben ervan overtuigd geraakt dat deze rijkdom aanwezig is, 
maar ze zit onder de radar.” Paul Verschueren vult aan: “de 
relatieve onzichtbaarheid van Afro-descendenten bij rekru-
teringsdiensten is een eerste belangrijk aandachtspunt. We 
zouden veel actiever de aanwezige pool van inzetbare Afro-
descendenten moeten kunnen aanboren. Alleszins moet 
hiervoor eerst een betere vertegenwoordiging nagestreefd 
worden tijdens de rekruteringsprocessen. Vervolgens moet 
worden nagegaan of dezelfde proportionaliteit is terug te vin-
den in de uiteindelijke aanwerving om mogelijke onregelma-
tigheden of vooroordelen in de processen bloot te leggen.” 

 

WERKGEVERS

Job@uBuntu heeft een groot bereik, onder meer via 
Change, Moja en Mozayika, zijn partnerorganisaties in 
het Afrikaanse verenigingsleven. Onze organisatie kan 
een presentatie van een werkgever aan een grote groep 
Afro-descendenten faciliteren. Wij stellen daarnaast 
voor om rondleidingen voor Afro-descendenten te voor-
zien op de werkplekken, er presentaties te geven aan 
onze doelgroep over het functioneren van het bedrijf.

Aanbeveling
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Wij stellen bij werkgevers de wil vast om gekwalificeer-
de werknemers te testen op hun niveau en competen-
ties en hen niet enkel te beoordelen op hun diploma’s 
of certificaten. En hen te laten doorgroeien via hun ta-
lenten. Wij stellen ook voor om opleidingen op maat 
te faciliteren binnen het bedrijf, rekening houdend met 
de culturele achtergrond van de nieuwe werknemer. 
Wij roepen werkgevers op om zich meer open te stel-
len voor vormen van werkplekleren, zoals een indivi-
duele beroepsopleiding of een bedrijfsstage. Het sys-
teem van duaal leren en studentenjobs faciliteren ook 
de overgang van het onderwijs naar het beroepsleven. 
Een goed onthaal en individuele opvolging zijn in elk 
geval noodzakelijk, om duurzaamheid te creëren.

Aanbeveling
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POLITIEK
Het onderwijs in ons land is te weinig afgestemd op het be-
roepsleven. Niet enkel inhoudelijk, maar ook inzake taal. Dit is 
een drempel waar Afro-descendenten, die vaak van jongs af 
aan meertalig worden opgevoed, op latere leeftijd op stoten. 
Het niet degelijk beheersen van de andere landstaal, sluit hen, 
zoals vele anderen, vaak uit van vele vacatures. 

Afro-descendenten die uit het Nederlandstalig onderwijs ko-
men hebben hier een voordeel. Toch vinden zij hierdoor niet 
per se makkelijker werk. Het zijn precies zij die sneller naar het 
buitenland vertrekken.

6

Via een op te richten talenpunt en een beter taalaan-
bod in basis- en secundair onderwijs kan hieraan ge-
remedieerd worden. 

Initiatieven rond werkplekleren zijn zeer wenselijk en 
moeten vanuit politieke hoek ondersteund en gesen-
sibiliseerd worden. Leerinhouden moeten competen-
tiegerichter worden en dit kan in samenspraak met 
verschillende sectoren en organisaties verlopen. Wij 
bepleiten de creatie van jobs op mensenmaat en wil-
len dat de juiste persoon op de voor hem/haar juiste 
plek aan de slag kan gaan.

Aanbeveling

Aanbeveling
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Wij kijken uit naar het nieuwe samenwerkingsakkoord tus-
sen de Vlaamse en Brusselse regering, waarbij een analyse 
en monitoring van interregionale mobiliteit en tewerkstelling 
centraal zullen staan en een gezamenlijke arbeidsmarktana-
lyse en automatische uitwisseling van vacatures wordt be-
oogd. Hopelijk zal hierbij de nodige aandacht uitgaan naar 
de professionele declassering van de Afro-descendenten en 
de hoge werkloosheidscijfers bij deze doelgroep. Er wordt 
ook ruimte gelaten voor de uitbouw van de Werkwinkels en 
het Beroepenpunt. Wij zijn benieuwd naar de invulling hier-
van. Ook de verdere samenwerking tussen Actiris en VDAB 
Brussel, de focus op het Erkennen van Competenties (EVC) 
en de opleidingstrajecten op maat voor Brusselse werkzoe-
kenden houden wij nauwlettend in de gaten. 

In 2017 kwam er vanuit verschillende middenveldorganisaties 
de vraag om zich rond de thema’s racisme en discriminatie te 
verenigen en een voorstel tot actieplan te formuleren. 

Omdat het beleid veel te laat is wakker geschoten, besloten 
drie grotere actoren, Orbit, Minderhedenforum en BePax, 
verder na te denken over de naleving van de Belgische en-
gagementen tegenover de Verenigde Naties inzake de be-
strijding van racisme en discriminatie. De Coalitie voor een 
interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie wist 
al snel Job@uBuntu hierbij te betrekken. Job@uBuntu deelt 
vooral zijn expertise inzake Afro-descendenten en tewerkstel-
ling. De Coalitie maakte 11 actievoorstellen over aan Brussels 
Staatssecretaris van Gelijkekansenbeleid Bianca Debaets. 

Naast het gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in de 
maatschappij die wij in onze permanenties vaststellen bij Afro-
descendenten, is er een hele reeks aan niet te onderschatten 
gevolgen van werkloosheid en professionele declassering 

We zijn van mening dat bij vergelijkbare samenwerkin-
gen alle sociale actoren betrokken moeten worden.

Aanbeveling
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voor hun welzijn en dat van hun gezin. Zeker als die onder-
waardering en werkloosheid langdurig van aard zijn, treden 
machteloosheid en demotivatie, armoede, sociale uitsluiting, 
bemoeilijkte integratie, identiteitscrises, stress en depressies 
gezondheidsproblemen, enz… op. Deze vaak verdoken feno-
menen brengen een hoge maatschappelijke kost met zich. 

Een deel van de Afro-descendenten komt, zoals gezegd, soms 
later op de arbeidsmarkt vanwege verdergezette studies. Niet 
alleen is de beroepsinschakelingstijd voor hen langer dan bij 
andere mensen van een buitenlandse herkomst, ook voelen 
zij sterk(er) de effecten van een degressieve werkloosheids-
uitkering of zelfs uitsluiting hiervan. 

P. vertelt ons dat hij in België geboren is en ouders uit de 
diaspora heeft. “Mijn ouders, uit de diaspora, hebben het in 
België steeds moeilijk gehad. Om een huis en werk te vinden, 
om te integreren. Dit is een situatie die van jongs af aan al-
tijd op mij gewogen heeft. Ik ben in Brussel geboren en heb 
verder gestudeerd. Ik heb een universitair diploma behaald. 
Toen ik op de arbeidsmarkt kwam, vond ik maar geen job. Ik 
probeerde alle mogelijke kanalen om aan een baan te gerak-
en. Geconfronteerd met financiële moeilijkheden, stelde ik vast 
dat mijn ouders, maar ook mijn Belgische vrienden er maar 
weinig begrip voor konden opbrengen dat ik er niet in slaagde 
een job te vinden. Ik had hier namelijk alle kansen gekregen. In 
deze maatschappij draait alles om consumeren. Ik schaamde 
me, als ik niet met mijn vrienden op stap kon. Ik werd echt gek 
van deze uitzichtloze situatie.”

“

POLITIEK

Ondernemers van Afrikaanse herkomst hebben het eveneens 
moeilijk om de investeerders en de samenleving te overtuigen 
van hun projecten, waardoor de rentabiliteit in gevaar komt. 
De afbetalingstermijnen bij leningen zijn echter voor iedereen 
dezelfde. 
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A. getuigt hierover: “drie jaar geleden heb ik na mijn opleiding 
geprobeerd een crèche te openen in Brussel. Ik ben goed in 
wat ik doe, maar ik stelde vast dat het heel lang duurde voor-
aleer ik ouders zo ver kreeg om hun kinderen aan mij toe te 
vertrouwen. Het ging zo ver dat ik eerst mijn eigen dochtertje 
bij mij heb genomen, alvorens de eerste inschrijvingen bin-
nenkwamen. Intussen moest ik mijn kredietverlener wel te-
rugbetalen, dus had ik het financieel erg lastig, want ik had 
geen inkomsten. De eerste twee jaren heb ik mijn crèche niet 
gevuld gekregen. Ik heb mijn crèche intussen moeten sluiten, 
ondanks een verbeterde situatie, omdat ik de eigenaar van de 
ruimte vaak te laat heb terugbetaald.”

“

Wij roepen politici op om hier een gedegen maat-
schappelijk debat over te houden en na te gaan hoe 
de overheid hierin ondersteuning kan bieden. Samen 
met de Coalitie stellen wij daarom een intersectorale, 
beleidsoverschrijdende aanpak voor, die verder gaat 
dan de loutere toeleiding naar werk. 

We adviseren beleidsmakers in de domeinen tewerk-
stelling en arbeid, sociale zaken, huisvesting, onder-
wijs, volksgezondheid en welzijn, mobiliteit, jeugd en 
cultuur, enz... te overleggen met het oog op een betere 
inclusie via drempelverlagende maatregelen bv. inza-
ke openbaar vervoer, toegang tot het internet, ... Job@
uBuntu tracht tijdens haar permanenties integrale hulp 
aan de werkzoekenden van Afrikaanse herkomst aan 
te bieden. Er wordt rekening gehouden met de hele 
individuele of familiale bagage die de werkzoekende 
met zich draagt.

Aanbeveling
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Het is inmiddels 10 jaar geleden dat een grootschalige regula-
risatiecampagne een grote groep mensen aan de oppervlak-
te heeft gebracht en ertoe geleid heeft dat zij zich duurzaam 
konden vestigen in ons land. Het huidige beleid lijkt niet aan 
een nieuwe ronde te denken. 

Wij pleiten ervoor om een groot aantal mensen, nieuw-
komers en sans-papiers, die reeds lange tijd deel wil-
len uitmaken van en zich vertrouwd hebben gemaakt 
met onze samenleving een gewettigd verblijf toe te 
kennen. Het moet voor werkgevers ook makkelijker 
worden om mensen met verschillende verblijfsstatu-
ten in dienst te nemen. 

Het partnerschap tussen Actiris, Bon vzw en Ciré asbl, 
met het oog op een betere diplomagelijkschakeling 
lijkt ons tenslotte zeer wenselijk.

Aanbeveling

De overheid is de grootste werkgever in ons land. Ook inzake 
diversiteit zou ze dus een voorbeeldfunctie moeten uitoefenen. 
De bestaande regelgeving waarborgt evenwel te weinig inclusie 
van minderheidsgroepen. De criteria van Selor stimuleren geen 
aanwerving van werkzoekenden van buitenlandse herkomst. 

Mag los van het feit dat meer diversiteit een bedrijf 
ook aantoonbaar productiever maakt, moet gemeen-
schapsoverstijgend, inclusief burgerschap de doel-
stelling zijn. We lijken dit zonder streefcijfers niet te 
realiseren. Verder suggereren we dat de overheid het 
imago van enkele van haar diensten, waar grote rekru-
teringsnood is, aanpast. Er is bv. een historisch zeer 
delicate verhouding met de politie. In het kader van 
evenwaardige arbeidsparticipatie juichen wij de prak-
tijktesten toe die de Brusselse regering mogelijk heeft 
gemaakt.

Aanbeveling

POLITIEK
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Tenslotte zijn er de Afro-descendenten, zowel bij de eerste als 
de tweede generatie, die, teleurgesteld door het maar niet aan 
de bak te komen in ons land, hun heil willen zoeken in hun 
land van herkomst. Zij geven aan zich nuttig te willen maken 
en het eerder in het buitenland te willen proberen.

Deze mensen met een meervoudige identiteit zouden 
door de ministeries van ontwikkelingssamenwerking 
en tewerkstelling ondersteund kunnen worden in deze 
onderneming, via een beleid waarbij er zowel in het 
land van ‘herkomst’ als in het België gerekruteerd 
wordt en hun rechten en plichten in ons land verze-
kerd zijn.

Aanbeveling
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CONCLUSIES
7
Het project Job@uBuntu is ontstaan in de leefwereld van de 
Brusselse Afro-descendenten. Het gaat om een vaak jonge 
en onzichtbare populatie, die evenwel vaak hooggeschoold is 
en inzetbaar op de arbeidsmarkt. Met deze brochure probe-
ren we op basis van hun vaststellingen en onze ervaringen 
gedurende een jaar op het terrein een aanzet geven tot re-
flectie over de problematische verhouding tussen deze Afro-
descendenten en de Brusselse arbeidsmarkt. 

Door aanbevelingen te formuleren voor alle Brusselse actoren 
die zich bezighouden met tewerkstelling, hopen wij een pro-
ces van kennismaking, dialoog, uitwisseling en resultaatge-
richte actie op gang te brengen. 

Job@uBuntu heeft niet de ambitie om een plaatsvervangende 
instantie te worden inzake toeleiding naar werk, maar wil een 
constructieve bijdrage leveren, door een complementair ver-
haal aan te bieden dat zich eerder op reële getuigenissen en 
ervaringen, dan op niet-volledige cijfers baseert. Wij zijn dit 
jaar vanuit individuele gesprekken vertrokken, om collectieve 
voorstellen aan te bieden. Deze onderzoeksmissie werd ons 
opgedragen door het Brussels Ministerie van Economie en 
Tewerkstelling.

Uiteraard moedigen wij bijkomende studies over Afro-
descendenten op de arbeidsmarkt aan, opdat een categoriale 
aanpak beter ingang zal vinden bij de actoren op het terrein. Bij 
elke analyse van hun situatie, bevelen wij aan dat het culturele  
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element niet over het hoofd wordt gezien, want daar knelt vaak 
het schoentje. Zo heeft niet elke Afro-descendent voeling met 
het land van herkomst en betekent het woord integratie niets 
voor zij die in ons land geboren zijn. 

Wij trachten onze terminologie eveneens aan te passen om 
bepaalde clichés tegen te gaan. Een Belg die naar het bui-
tenland verhuist heet meestal expat, een Congolees die naar 
België komt is migrant. Voor ons is een werkzoekende van 
Afrikaanse herkomst een TOASE, een Travailleur d’Origine 
Africaine Sans Emploi. Wij hopen dat we op deze manier kun-
nen bijdragen aan een inclusieve, succesvolle samenleving 
waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. 

Tijdens onze permanenties komt veel info naar boven die niet 
op de cv van de werkzoekende staat, bv. bepaalde verworven-
heden via zwartwerk of in het verenigingsleven. We proberen 
onze doelgroep het belang van publieke instellingen en orga-
nisaties die toeleiden naar werk te doen inzien. Vaak zijn zij 
ontmoedigd door de verhalen van personen rondom hen die 
zich in een situatie van professionele declassering bevinden 
of slechts tijdelijke contracten vastkrijgen. Hun kennis over 
de actoren op de arbeidsmarkt trachten wij te verdiepen door 
middel van infosessies en focusgroepen. 
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Toeleiding naar werk kent vaak ingewikkelde procedures, wat 
de toegang tot bepaalde andere rechten vaak bemoeilijkt. Zo 
zien wij bij veel van onze respondenten financiële moeilijk-
heden. Wij stellen een intersectorele, beleidsoverschrijdende 
aanpak voor, omdat wij hebben vastgesteld dat tewerkstel-
ling bij Afro-descendenten vaak niet het enige probleem is, 
dat hen een volwaardig burgerschap in de weg staat. Toch 
denken wij dat het vinden van een job, aangepast aan het op-
leidingsniveau en de diversiteit in competenties van de werk-
zoekende van Afrikaanse herkomst, een belangrijke stap is 
naar meer inclusie. 

Met onze verfrissende, creatieve aanpak hebben wij op kor-
te tijd reeds een groot enthousiasme weten op te wekken 
bij onze gesprekspartners. De kennismaking met onze doel-
groep wordt als zeer positief ervaren. Wij werken samen met 
Tracé Brussel, Actiris, VDAB Brussel, Bruxelles Formation, 
Internationaal Comité, JES Brussel, InBrussel en UNIA. Ook 
een aantal werkgevers en federaties zien het zitten om met 
ons in dialoog te gaan. De uitdagingen zijn groot, de verwach-
tingen evenzeer. 

Wij nemen hiervoor onze tijd, om in een sfeer van vertrouwen 
samenwerkingen uit te bouwen. Dit zal onze impact vergroten. 
Met arbeidsbemiddelaars willen wij bekijken of hun metho-
diek en onthaal nog beter kunnen afgestemd worden op de 
Afro-descendenten die zij wensen te begeleiden. Met werk-
gevers zoeken wij naar oplossingen voor de mismatch tussen 
gekwalificeerde arbeidskrachten en de arbeidsmarkt. Job@
uBuntu heeft een groot bereik via zijn stichtende organisaties, 
Change vzw, Moja vzw en Mozayika vzw, die de heterogeniteit 
van de Brusselse Afro-descendenten vertegenwoordigen. 

Job@uBuntu wil in 2019 zijn samenwerkingen met partners 
verdiepen en consolideren. Wij willen een vormingspak-
ket ontwikkelen dat arbeidsbemiddelaars beter zal toelaten 
Afro-descendenten op een adequate manier te onthalen 
en te begeleiden. Met werkgevers en federaties willen wij 
een duurzame samenwerking aangaan, opdat een stijgend 
aantal Afro-descendenten werk kan vinden, op hun niveau.  

CONCLUSIES
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Op middellange termijn heeft Job@uBuntu de ambitie om 
werkzoekende Afro-descenten, of zij die bijkomende interesse 
hebben in het functioneren van de arbeidsmarkt, beter te be-
grijpen en hen te oriënteren naar de juiste actoren die toelei-
den naar werk of hierin ondersteunen. Wij willen zo bijdragen 
aan een beter onthaal en een meer aangepaste begeleiding 
van werkzoekenden en werknemers van Afrikaanse herkomst 
bij arbeidsbemiddelingsdiensten en werkgevers. Op lange 
termijn willen wij structurele veranderingen helpen teweeg-
brengen, die de situatie van werkzoekenden ingrijpend kan 
verbeteren. Wij willen Afro-descendenten zichtbaar maken in 
onze samenleving en hen helpen om op de voor hen juiste 
plaats op de arbeidsmarkt terecht te komen.

JOB

JOB

JOB
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