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JOB BOOSTER BANGLADESH 

PROJECTVOORSTEL 

Bangladesh is ruim drie keer groter dan 

Nederland en heeft bijna 165 miljoen 

inwoners. Aan drie kanten grenst het land aan 

India. Daarnaast heeft het een stuk grens met 

Myanmar en een kuststrook aan de Golf van 

Bengalen. Bangladesh is één van de 

dichtstbevolkte landen op aarde. Gemiddeld 

zijn er op elke vierkante kilometer 1.265 

Bengalen te vinden. (Nederland: 508 inwoners 

per km2). De ligging in een rivierdelta 

resulteert regelmatig in overstromingen. Het 

grootste deel van de bevolking rekent zich tot 

de islam (83%) en het hindoeïsme (12%). Het 

christendom is een kleine minderheid. 

Bangladesh staat vooral bekend om de erbarmelijke 

omstandigheden in de kledingfabrieken. De afgelopen jaren is het 

land regelmatig in het nieuws geweest rond misstanden in deze 

sector. In de cijfers van de nationale regering leeft bijna een kwart 

van de 165 miljoen inwoners onder de armoedegrens. Woord en 

Daad zet zich al jaren met succes in voor scholing en werk voor de 

jonge, kansarme Bengalen.  

 

Samen met partnerorganisaties biedt Woord en Daad vakopleiding 

en arbeidsbemiddeling aan. Een baan biedt meer dan alleen een 

stabiel inkomen. Werk geeft de jongeren eigenwaarde. Ze zijn 

daarmee niet meer afhankelijk van anderen, maar kunnen juist voor 

andere zorgen. Eén persoon met een baan betekent een beter leven 

voor gemiddeld vier personen. Dat komt doordat het gezin en de 

omgeving van de jongeren meeprofiteren. 

 

Op twee fronten zet Woord en Daad zich in om jongeren aan het 
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werk te helpen. Enerzijds zetten we in op scholing via de 

vakscholen (TVET’s) anderzijds zoeken we een betere 

aansluiting met de arbeidsmarkt binnen Job Business 

Service die gekoppeld is aan de TVET.  

 

Vakschool CSS Khulna   

Woord en Daad heeft veel ervaring en langdurige 

relaties met een aantal vakscholen in Bangladesh. 

Partnerorganisatie CSS biedt opleidingen in zeven 

sectoren aan: autotechniek, elektrotechniek, 

houtbewerking, metaalbewerking, kledingontwerp, 

koken en landmeten. Tijdens deze studies leren de 

jongeren een vak, waardoor ze een goede start op de 

arbeidsmarkt kunnen maken.  

 

Job Business Service 

Via het Job Business Service-project worden de jongeren 

geholpen in de zoektocht naar een baan. Door opleiding 

te combineren met netwerken en arbeidsplaatsing, is de 

effectiviteit van dit programma hoog. Uit cijfers van 

voorgaande jaren blijkt dat meer dan 85% van de 

studenten slaagt. Van de uitstromers gaat gemiddeld 

13% doorstuderen, 36% gaat in loondienst en 47% 

begint een eigen bedrijf.   

 

Job Booster Programma 

Met het concept Job Booster gaan we nog een stap 

verder. Of beter, draaien we het traject om. In plaats van 

bij de jongere en zijn studie beginnen we op de 

arbeidsmarkt. Job Booster werkt als een ‘makelaar’ op 

Het verhaal van: 

Nilkontho Mridha (Khulna City):  

“In 2016 haalde ik het JSC examen, maar vanwege financiële problemen moest mijn 

vader mijn studie stopzetten. Op een dag zag ik een advertentie van Hope Technical  

Institute en ontdekte ik dat de kosten voor dit technisch onderwijs lager zijn. Samen met 

mijn vader bezocht ik de school. Ik werd toegelaten tot de cursus Refrigiration and Air 

Conditioning in 2017. Ik ronde dat jaar de studie met veel praktijkervaring af. Daarna 

ben ik ingeschreven voor Job & Business Services (JBS). Zij hielpen me om me te oriënte-

ren op de arbeidsmarkt en gaven training in soft skills, zoals werkhouding en sollicitatie-

training. Met hun hulp vond ik binnen enkele dagen een baan bij City Refrigeration in 

Khulna. Hierdoor is mijn leven verbeterd. Ik verdien nu BDT 5.000 (52,29 euro) per 

maand. Met een deel van mijn salaris help ik mijn ouders met de kosten en een deel leg ik 

apart. Ik wil graag mijn eigen bedrijf beginnen.”  
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de arbeidsmarkt, waarbij de vraag van de bedrijven 

leidend is. Een voorbeeld: een bedrijf zoekt een lasser en 

klopt aan bij Job Booster. Job Booster zoekt binnen het 

netwerk van vakscholen, dat breder is dan CSS, een 

geschikte kandidaat en leidt deze jongere op. Daarmee 

heeft de jongere baanzekerheid na zijn studie en wordt 

de vacature van het bedrijf ingevuld door vakkundig 

personeel. Job Booster is een schaalvergroting voor de 

JBS die al binnen het project wordt aangeboden.  

 

Tijdens de cursus wordt naast vakkennis ook training 

gegeven in ‘soft skills’. Denk bijvoorbeeld aan 

sollicitatietraining en arbeidsethiek. Deze trainingen zijn 

ook interessant voor herintreders op de arbeidsmarkt.  

 

Sociale aanpak  

Het doel van de Job Booster aanpak is dat iedere jongere 

een waardig bestaan kan opbouwen. Onze 

partnerorganisaties werken onder andere met 

straatjongeren in de stad. Ook in dorpen waar de kansen 

en faciliteiten minder zijn, bieden we ondersteuning aan. 

Dit gaat verder dan onderwijs en arbeidsbemiddeling. 

Het begint met vertrouwen. Door de acute problemen op 

te lossen, krijgen de jongeren ruimte in hun leven voor 

een stap naar een betere toekomst. In dit traject doen we 

veel aan christelijke en sociale vorming. Het doel: dat ze 

na hun periode op school niet alleen aan de slag kunnen 

bij een werkgever, maar ook toegerust zijn om een goede 

man/vrouw/vader/moeder te kunnen zijn die een 

bijdrage levert aan de maatschappij. Zo voorkomen we 

dat armoede en uitzichtloosheid van generatie op 

generatie voortduurt. 

Werkgevers noemen betrouwbaarheid en discipline als 

de belangrijkste kenmerken van de CSS-studenten. Met 

die christelijke waarden onderscheiden de studenten 

zich op de arbeidsmarkt.  

 

Job Booster: ondernemend  

De aanpak van Job Booster baseert zich op de volgende 

uitgangspunten:  

 Job Booster onderhoudt een sterk netwerk en 

verbindt private sector, werkzoekenden, 

vakscholen, overheid en andere relevante 

marktpartijen;  

 Het vertrekpunt is altijd de vraag uit de markt;  

 Job Booster levert diensten aan de private sector;  

 Job Booster houdt de vraag en het aanbod op de 

arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten en 

faciliteert het samenkomen van vraag en aanbod.  

 

Financiële verantwoording 

Vorig jaar volgden 546 studenten een TVET-training, 

waarvan er 319 een diploma in ontvangst namen. JBS 

begeleidde 256 studenten naar werk.  In samenwerking 

met BWCCI (Bangadesh Women Chamber of Commerce 

and Industry) en UNDP werd een cursus aangeboden 

specifiek voor vrouwen en meisjes. Met deze cursus 

leren de vrouwen om zelfstandig te worden door 

bijvoorbeeld een bedrijfje op te starten.  

 

In 2019 willen we verder gaan op de ingeslagen weg en 

nog meer Bengaalse jongeren aan werk helpen. 

Daarnaast blijven we de vakscholen en JBS steunen om 

jongeren op te leiden. Voor 2019 is een bedrag van 

€126.241 nodig.  

 

Samen met partners zoekt Woord en Daad naar 

mogelijkheden om de Job Booster aanpak verder uit te 

bouwen in Bangladesh. Voor het opstarten van dit 

programma is naar verwachting €100.000 nodig. 

 

Dat is een flink bedrag, maar voor €158 kan een 

Bengaalse jongeren een jaar lang studeren aan de 

vakschool! 

Omschrijving Budget 

Kosten vakonderwijs €  47.216 

Kosten Job and Business Service €  65.138 

Subtotaal €  112.354 

   

Inhouding overhead en bewustwording/ 
lobby noorden op inkomsten1 

€  13.886 

Totaal bedrag €  126.241 

   

Kosten per TVET/JBS student €  158 

¹)Voor de kosten die wij maken voor communicatie/fondsenwerving, 
kantoor en overige zaken berekenen wij een inhouding van 7,5%. Voor 
bewustwording/lobby noorden een inhouding van 3,5% 


