
 

PROJECTVOORSTEL 

JOB BOOSTER 

BURKINA FASO 

‘De jeugd heeft de toekomst’, 

een bekende uitspraak die 

voor vele doeleinden wordt 

gebruikt. Het is ook een uit-

spraak die van toepassing is 

op het nieuwe projectvoor-

stel wat voor u ligt. Met dit 

project wil Woord en Daad 

samen met verschillende 

partners de jeugd van Burki-

na Faso een toekomst geven, 

in hun eigen land. Een veel-

belovende toekomst met een 

mooie baan.  Hoe? U leest 

het hier. 
Burkina Faso is een land met een extreem jonge bevolking. De ge-

middelde leeftijd in Burkina Faso is 17 jaar oud. Kinderen en jon-

geren willen graag leren en perspectief hebben op een betere toe-

komst.  

Echter: dat is niet makkelijk, in een land waarin bijna 50% van de 

bevolking onder de armoedegrens leeft. 

Als jongeren wel de kans krijgen om naar school te gaan, kunnen 

ze helaas vaak geen baan vinden. Veel jongeren besluiten dus te 

emigreren naar andere West-Afrikaanse landen of wagen de ge-

vaarlijke oversteek naar Europa. Anderen gaan in de informele 

sector werken, waar ze vaak onvoldoende verdienen om te ont-

snappen aan de armoede. Het Job Booster programma wil dit tij 

keren. 

Het goede nieuws is namelijk: er zijn voldoende mogelijkheden 

voor jongeren met de juiste vaardigheden. Veel bedrijven hebben 

behoefte aan geschoolde arbeiders, maar kunnen hen maar moei-

lijk vinden.  We zien dus een gat tussen de jongeren die van school 

komen en bedrijven die personeel zoeken. De jongeren zijn niet 

op de juiste manier of voor het juiste vak getraind, om een baan te 

krijgen. Daar wil dit project verandering in brengen. 
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Hier ziet u de drie regio’s waar dit 

project zich afspeelt. In dit gebied 

ligt de economische hoofdstad van 

Burkina Faso: Bobo. Hier wil het 

project veel baankansen creëren. 

De jeugd is hier kwetsbaar, vanwe-

ge de politieke spanning met jiha-

disten van buurland Mali. 



Aantal inwoners  19,5 miljoen 

Hoofdstad   Ouagadougou 

Oppervlakte  6,5 x NL 

Economische groei                5,2% 

Godsdienst   Moslim 61,6% 
    Christenen 29,9% 

Human Development Index  185/188 (NL 7) 

Levensverwachting   56 (NL 81) 

Kindersterfte    73,8 op 1000 

Analfabetisme    64% (NL <1%) 

Bevolking onder armoedegrens                 40,1% 

Burkina Faso in het kort 

De marktscan die Woord en Daad heeft gedaan voor baan- en zakelijke kansen in Burkina Faso, geeft aan 

dat er voor 2020 een groeiende vraag zal zijn naar honderdduizenden geschoolde werknemers in de 

bouwsector, gezondheidssector, ICT, technici en openbare diensten. De groeiende agrarische sector en 

toeristische industrie biedt ook kansen. Aan de vraag kan nu niet voldaan worden door een gebrek aan 

geschoolde arbeidskrachten , aan kwalitatief goede opleidingsinstituten en aan opleidingskwaliteit. Onze 

analyse is bevestigd door een manager van het Burkinese DHL. Hij zegt: 'Mijnbouw-, ingenieurs- en tele-

commaatschappijen die gespecialiseerde vaardigheden nodig hebben, kunnen moeilijk geschoolde arbeids-

krachten vinden. Als ik met onze klanten in de mijnbouwsector praat, klagen ze allemaal dat het moeilijk is om 

de vaardigheden te vinden die ze nodig hebben.'  

 

Als we de vraag van deze bedrijven kunnen koppelen aan vakscholen ontstaan kansen.  Dat ziet u op het 

plaatje hieronder. We zien daarin ook dat de regering een belangrijke rol speelt. Dit omdat er in Burkina 

Faso grote onvrede is over de hoge jeugdwerkeloosheid. De regering is actief bezig met jeugdwerkgele-

genheid en ondersteunt nationale programma's en lokale organisaties door een gunstige wetgeving en het 

creëren van kansen op de particuliere markt, onder het motto: ‘Iedere jongere een baan in 2020’. 
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‘Mijn naam is Sirima. Ik houd 

van hard werken maar vind het 

moeilijk om te leren. Vooral op 

de middelbare school had ik het 

lastig. Er was niemand die mij 

de lesstof uit kon leggen, dus ik 

begreep het niet. Ik zakte voor 

mijn examen. Dat maakte mij 

boos en ik wilde het niet op-

nieuw proberen. Toen vertelde 

iemand uit mijn kerk over de 

vakopleidingen van Credo. Dat 

gaf nieuwe hoop!  

 

Ik begon met de opleiding met-

selen. Ik vond het erg leuk, 

vooral omdat ik veel dingen 

kon doen en er goede uitleg 

werd gegeven. Ik heb onder 

andere geleerd stenen en ce-

ment te maken en te metselen.  

 

Met hulp van de baandiensten 

van de vakschool ben ik een 

eigen bedrijfje begonnen. Ik 

heb al verschillende opdrach-

ten gehad!  

LIFE STORY 
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1) Het creëren van gunstige voorwaarden voor jeugd-

werkgelegenheid op politiek niveau in samenwer-

king met het bedrijfsleven, netwerk van NGO's in 

Burkina Faso en het ministerie. Dit wordt gedaan 

samen met SPONG, het nationale NGO-platform 

met een sterke lobbycapaciteit; 

 

2) Het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van 

41 beroepsopleidingscentra in drie regio's van Bur-

kina Faso. Woord en Daad definieert kwaliteit in het 

licht van de inzetbaarheid van afgestudeerde stu-

denten. De belangrijkste verandering die we willen 

bereiken is om een omslag in de manier van werken: 

we willen werken via de vraag van het bedrijfsleven 

naar de vakscholen, niet van vakscholen naar de 

markt. Alleen wanneer de vakscholen vraag-

gestuurd werken, kunnen we hoge werkgelegen-

heidscijfers garanderen; 

 

3) 20.833 plattelands- en stedelijke kwetsbare jonge-

ren (minstens 50% meisjes) hebben toegang tot 

kwalitatieve vakscholen. Jongeren leren op de 

scholen een technische vak naast sociale- en onder-

nemersvaardigheden. Korte cursussen (< 1 jaar) zul-

len meer aandacht krijgen. 

 

4) Getrainde jongeren koppelen aan de arbeidsmarkt. 

Het Job Booster-project biedt werkgelegenheid aan 

jongeren, traint jongeren in ondernemersvaardighe-

den, koppelt ze aan bedrijven en/of biedt ondersteu-

ning voor het opzetten van een eigen bedrijf. Het 

verwachte percentage jongeren dat in 2020 in 

dienst is of een eigen bedrijfje heeft, is 80%. 

Het hoofddoel van dit project is: 15.000 jongeren zijn competent, on-

dernemend en werken onder eerlijke arbeidsomstandigheden. Om 

dat doel te bereiken, heeft het JB-project vier subdoelen: 
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Kosten 
 

Voor dit project hebben we al €6,6 miljoen aan subsidie ontvangen van een Noors fonds. Hiermee is 77% 

van het project gedekt en zijn we op zoek naar ondernemers die in de overige 23% willen voorzien. Het 

zou heel mooi zijn als u aan dit project wilt bijdragen, zodat jongeren in Burkina Faso een  mooie toekomst 

hebben in hun eigen land. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Projectteam: 

 Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels per-

spectief mensen over de hele wereld in hun 

strijd tegen armoede; 

 SPONG is een Burkinees netwerk van 162 loka-

le NGO’s. SPONG is actief op het gebied van 

beleidsbeïnvloeding richting de overheid; 

 AEAD is werkzaam in het noorden van Burkina 

Faso met onderwijs, landbouw en vakonder-

wijsprogramma’s; 

 CREDO heeft een invloedrijke positie in Burki-

na Faso op het gebied van ontwikkelingssamen-

werking. Al sinds 1993 is CREDO partner van 

Woord en Daad en zijn ze werkzaam in (vak)

onderwijs. 

Doelen voor de komende 4 jaar samengevat: 

Hoofddoel:  

15.000 jongeren zijn competent, ondernemend en 

werken onder eerlijke arbeidsomstandigheden. 

Subdoelen: 

 Creëer gunstige voorwaarden voor jeugdwerk-

gelegenheid op politiek niveau in samenwerking 

met het bedrijfsleven, netwerk van NGO's in 

Burkina Faso (SPONG) en het ministerie; 

 41 kwalitatieve en relevante vakscholen in 3 

regio’s in Burkina Faso; 

 20.833 kwetsbare plattelands– en stadsjonge-

ren hebben toegang tot vakonderwijs. Tenmin-

ste 50% daarvan zijn meisjes; 

 De getrainde jongeren worden gelinkt aan de 

arbeidsmarkt door de Job Services. 

  Project budget       
       

  Project activiteiten kosten (per subdoel)   Totaal 

1 
Creëer gunstige voorwaarden voor jeugdwerkgelegenheid op politiek niveau in 
samenwerking met de particuliere sector, netwerk van NGO's in Burkina Faso 
(SPONG) en het ministerie 

  739.407   

2 Verbeter de kwaliteit en relevantie van 41 vakscholen in drie regio's van Burkina 
Faso 

  2.128.129 

3 20,833 landelijke en stedelijke kwetsbare jongeren (minstens 50% meisjes) heb-
ben toegang tot kwalitatieve beroepsopleiding 

  2.071.240 

4 Opgeleide jongeren zijn gekoppeld aan de arbeidsmarkt   2.851.539 
       
  Totaal projectkosten (in euro's)   7.790.316 
       
  Woord en Daad projectkosten   393.700 
       
  Projectkosten inclusief opslagen en projectmanagement     8.184.016 
       
  Administratieve kosten   409.201 
       
  Totaal project budget     8.593.217 


