
MVO 3.0 

 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU 

Ontwerp vergadering GROS Erpe-Mere 23/1/2015 - karel.uyttendaele@pandora.be - www.migrationcirculaire.be 

Afrika: industrialisering in twee decennia ipv twee eeuwen in het Westen 



In België 300 mensjaren Westerse bedrijfservaring bieden aan 
de brede intellectuele Afrikaanse middenklasse in plaats van 

300 mensdagen Belgische consultancy in Subsaharaans Afrika 

‘Massale’ Circulaire Migratie 
voor hooggeschoolde Afrikanen 

http://www.migrationcirculaire.be/


• Westerse vrijwilligers leren in het Zuiden ondernemers 
‘vissen’ ; 

• homeopathische/filantropisch ‘één op één’ bijstand in 
traditionele sectoren: landbouw, voeding, toerisme, 
transport, …;  

• Westerse studiebeurzen voor beperkt aantal Afrikanen; 
• handelsmissies. 
 

‘Klassieke’ N/Z ‘hulp’-paradigma’s  
die onvoldoende rekening  houden   

met recente structurele veranderingen  
 

Actueel 



Afrika 
brede Afrikaanse intellectuele middenklasse ‘hongerig’ naar 

geavanceerde bedrijfskundige ontwikkelingen; 
belangrijke Afrikaanse kapitalistische elite; 
voedingsbodem van de wereld;  
hydrosolaire energie (gedistribueerd, milieuvriendelijk). 
 

Wereld 
Japanse/Europese ‘winter’ (2008) 
mondialisering van de maatschappij; 
galopperende technologie; 
klimaat- & energieproblematiek; 
9 miljard mensen voeden? 
Economische groei = hoge interne druk om ongelijkheid aan 

te pakken. (Westen, … China, Indië, Brazilië) 

Recente ontwikkelingen 
Enorme structurele mutaties 



2030 

1,5 miljard Afrikanen (gemiddelde leeftijd 20j); 5 miljard Aziaten (gemiddelde leeftijd 45j) 

In Azië nog slechts dubbel zoveel goed opgeleide mensen, ‘in de fleur van hun leven’, als in 

Afrika? 

‘Dé troefkaart van Afrika! 
Enorme nieuwe, jonge  

hogeropgeleide middenklasse 



Aantal jonge mensen die jaarlijks afstuderen 
(BAC+3; BAC+5) 

 
Burundi                         10.000 
Kameroen                     15.000  
Mali                                15.000  
Senegal                          25.000  

 
 Familiaal / dorps ‘Fonds meest begaafden’ 
 Probleem: mooi diploma … geen werk 



Afrikaanse troefkaart II 

Wereldprobleem: klimaat vs. energie 

Afrika  
Gedistribueerde hydrosolaire elektriciteit: 

energie & drinkwater 



Afrikaanse troefkaart III 

Wereldprobleem: klimaat vs. energie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrika  
 

The Economist May 28th 2012 

To feed itself for the next half century, the 
world needs an agricultural revolution in Africa 



Afrikaanse troefkaart IV 

‘De Dubai commercanten’ (kapitalistische elite) 

Negatief rendement spaargeld  (2008) 
Private-equity investors are getting hot for Africa 

The Economist  Jan 24th 2015 



www.dewereldaa

njevoeten.be 



Massaal Westerse bedrijfservaring bieden aan de brede 
intellectuele Afrikaanse middenklasse in plaats van 

‘paternalistische’ Belgische consultancy in Subsaharaans Afrika 

‘Massale’ Circulaire Migratie 
voor hooggeschoolde Afrikanen 

http://www.migrationcirculaire.be/


Massale onderdompeling Westen  
 ondernemingen: nieuwe ideeën, contacten;  
 samenleving: normen en waarden, democratie. 
 

Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras 
 interne (kapitalistische elite) én externe groei (FDI);  
 koopkracht voor brede bevolking; 
 indijking illegale immigratie; 
 conflictpreventie; 
 einde ‘hulpprogramma’s’; 
 koopkracht voor EU niche producten. 

‘Massale’ circulaire migratie hoger opgeleid 
‘Afrikaans demographisch dividend’ 

Samenwerking Afrika-EU uit 
welbegrepen wederzijds belang 



Hét  

PROBLEEM  

van 

Afrika 



Willemen, Onderneming van het Jaar. Internationalisering is de 
nieuwe marsrichting. Vreemd genoeg niet in de groeilanden in 
Azië of Zuid-Amerika, maar in Afrika. “Als je naar daar gaat als 

iedereen dat begrepen heeft, ben je te laat.” 
 

Johan Willemen 
CEO Willemen, Vicevoorzitter VBO  

De Tijd 9/10/2013 



“In India leven nog steeds 400 miljoen mensen onder de 

armoedegrens, in China 200 miljoen, in Indonesië 60 miljoen en in 

Brazilië 20 miljoen. Deze landen zullen tijdens de twee volgende 

decennia zelf in staat zijn om die extreme armoede nagenoeg volledig 

weg te werken. Economische groei en hun integratie in de 

wereldhandel zullen daar sterk toe bijdragen. Naarmate deze landen 

zich ontwikkelen en rijker worden, zal er ook een grotere interne 

politieke en sociale druk ontstaan om de ongelijkheid aan te 

pakken en de rijkdom te herverdelen. Dit is toch wat ook in Europa 

en Noord-Amerika is gebeurd in de 19de en de 20ste eeuw?”  

 
(Peter Moors, DGD, Vereniging voor Internationale Relaties, 18 oktober 2013) 

MVO 3.0 



Ondernemers, NU ‘investeren’ in een competente, 
gemotiveerde Afrikaanse ‘Circulaire Migrant’,  

die komt werken! (niet ‘studeren’): 
een beperkte risicoloze investering. 

 

Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras.  
Voorkomt dat China, Indië, Zuid-Korea, Brazilië, 

Turkije ons in Subsahariaans Afrika de kaas van 
tussen ‘onze’ boterham eten? 

http://www.migrationcirculaire.be/
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 Samenwerking Afrika-EU uit welbegrepen wederzijds belang 

Industrialisering van Afrika 
in twee decennia, die in het Westen twee eeuwen gekost heeft 

Dank 


