
 
 

België trekt te weinig hoogopgeleide migranten aan? 
Partnerschappen aangaan met Afrika in plaats van hoogopgeleide migranten naar hier te lokken?  

 

“België trekt veel laag opgeleide migranten aan, maar onze arbeidsmarkt heeft vooral nood aan hoogopgeleide 
migranten. De verwachting is dat over een periode van 2013 tot 2025 België 1,1 miljoen nieuwe hooggeschoolde 
werknemers nodig heeft. Daarom is meer migratie van hoogopgeleide profielen nodig”.  

(VRT, De Morgen, De Standaard - 16/8/2017, een studie van Randstad) 

 
‘Bij ons’ rijkdom creëren op het puin van buurcontinent Afrika? 
Is het wel nodig om, net als ‘kampioen’ Canada, hoogopgeleide migranten aan te trekken? In 2035 kan Afrika, 
met 25% van de actieve wereldbevolking, al buigen op evenveel hoger geschoolden ‘in de fleur van hun leven’ 
als China. Is het niet aangewezen dit enorme reservoir van Afrikaanse hoger geschoolden ter plaatse in Afrika in 
te zetten in een competitieve agro- en maakindustrie? En er zo een brede middenklasse te creëren, met 
koopkracht voor zowel eigen producten als voor hoogwaardige niche producten van bij ons. Is het überhaupt 
mogelijk om ‘bij ons’ rijkdom te blijven creëren op het puin van buurcontinent Afrika? Schiet Canada op termijn 
niet in eigen voet door de beste Afrikaanse brains in Canada te verankeren? 
 
Over de voorbij drie maand was ik in de gelegenheid om aan polytechnische universiteiten in Ivoorkust, Mali en 
Senegal 131 ingenieurs te interviewen. Ik was onder de indruk van de kennis, inzet en maturiteit van dit 
menselijk kapitaal, opgeleid aan lokale universiteiten door professoren gediplomeerd aan Westerse 
universiteiten. Ook maakte ik er kennis met een belangrijke financiële elite, rijk geworden door investeringen in 
handel (import-export) en residentieel vastgoed. 
 
Alle Afrikaanse burgers, rijk en arm, geletterd en ongeletterd, dromen er van – terecht of ten onrechte - zich ons 
Westers maatschappijmodel eigen te maken. Wat Afrika mist is praktische ervaring met geavanceerde 
industriële bedrijfsprocessen en technologieën. Partnerschappen smeden met Westerse ondernemingen biedt 
een uitweg. Jonge hoogopgeleide Afrikaanse kaderleden die zich gedurende een jaar onderdompelen in het 
reilen en zeilen van moderne Westerse industrieën maken bij hun terugkeer kans om, in partnerschap met hun 
Westerse gastonderneming, in onze achtertuin Afrika, een enorme nieuwe groeimarkt te creëren.  
 
Afrika, niet Europa, heeft haar hoogopgeleiden nodig: ‘Circulaire Migratie’ Afrikaanse hoogopgeleiden 
Wat belet ons om massaal in te spelen op de kansen geboden door dit Afrikaans opgeleid demografisch dividend? 
Het antwoord is dat wij niet vertrouwd zijn met dit ‘andere’ Afrika, met de sterkten van ons buurcontinent. 
Onder invloed van de aanhoudende doemberichten in de media en herhaald en vermenigvuldigd  door 
goedmenende, fondsenwervende hulporganisaties kennen wij vooral het miserabele Afrika van de armoede, 
corruptie en ongelijkheid. Afrika industrialiseren door Afrikaanse hoogopgeleiden moderne, competitieve 
bedrijfservaring mee te geven en terug te sturen is het antwoord. Dan blijven ook laagopgeleide migranten in 
Afrika en riskeren zij hun leven niet in de Middellandse Zee. Afrika, veel meer dan Europa, heeft ervaren 
hoogopgeleiden nodig.  
Afrika industrialiseren = Europa redden. 
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PS: Acht toonaangevende Belgische ondernemingen namen al deel aan het programma ‘Circulaire migratie Afrika-
België voor Afrikaanse hoogopgeleiden’. 150 Afrikaanse hoogopgeleiden namen al deel aan AFRIKA KOMMT! het 
Duits equivalent van het Belgische ‘Circulaire Migratie’ .  
Meer informatie: karel.uyttendaele@pandora.be 
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