
                                                                                                                                                     

JOB BOOSTER BUSINESS CENTER 

WERKPLEK VOOR START-UPS 
 

INVESTERINGSVOORSTEL 

In Ndjamena bruist het van de 

creativiteit en ondernemerschap. 

Veel goedopgeleide jongeren kunnen 

geen baan vinden. In het land is 

sowieso nauwelijks werk. Er zijn 

nauwelijks grote bedrijven of 

industrieën. Daarom stimuleert de 

overheid jongeren om ondernemer te 

worden.  Vaak hebben de jongeren al 

een idee in hun hoofd, maar weten ze 

niet goed hoe ze dit kunnen omzetten 

in een bedrijf.  

 

Job Booster Tsjaad 

J o b  B o o s t e r  T s j a a d ,  e e n 

samenwerking van Woord en Daad en 

de lokale organisaties SAJED en 

GenABCD, ondersteunt jongeren om 

een onderneming te openen of een 

baan te vinden. We moedigen hen aan 

om hun businessplan te finetunen, een 

marktstudi e te  do en  en d e 

onderneming te starten. Elke jongere 

wordt persoonlijk gecoacht door een 

ondernemer. Daarnaast biedt Job 

Booster trainingen aan, bijvoorbeeld 

over een nieuwe belastingwet.  

 

Deze aanpak is een succes. Vorig jaar 

w e r d e n  t i e n t a l l e n  j o n g e r e n 

ondersteunt. Tientallen bedrijfjes zijn 

gestart en met goede resultaten. Toch 

lopen de jongeren tegen hetzelfde 

probleem aan: een rustige plek om de 

plannen uit te werken en de 

administratie te doen. Een plek met 

snel internet en een betrouwbare 

elektriciteitsvoorziening.  

 

Geen kantoorruimte 

Als de jongeren klanten ontmoeten, 

spreken ze af in een restaurant of 

koffiebar. Daar worden de zaken 

gedaan. Huur van kantoorruimte is 

duur. Afhankelijk van hun resultaat 

slokt de huur tussen de 17 en 85 

procent van hun omzet op. Ook 

hebben de jongeren onderling 

Instagram, Spotify, Uber; het zijn de 

ondernemingen van de 21ste eeuw en 

ze hebben een gemeenschappelijke 

oorsprong: een flexruimte waar jonge 

creatievelingen samenwerkten. 

Creativiteit en ondernemende 

jongeren zijn er in Ndjamena, maar 

een flexruimte is er niet. Job Booster 

Tsjaad wil eenmalig investeren in een 

ruimte voor flexplekken, waar jonge 

ondernemers samen kunnen komen 

en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. In 

dit voorstel leest u meer over de 

noodzaak van het centrum en de 

businesscase. 

 

 

LANDPROFIEL 

TSJAAD 
 

Hoofdstad: Ndjamena 

Aantal inwoners: 15,5 miljoen 

Levensverwachting: 54 jaar 

Gemiddelde leeftijd: 16,6 jaar 

Bevolking onder armoedegrens 

(<$1,90 p/d): 38,4% 



 

nauwelijks contact met elkaar. De 

lokale partners van Job Booster 

Tsjaad willen daarom eenmalig 

investeren in het opzetten van 

flexplekken. Een Job Booster Business 

Center in het hart van Ndjamena, 

gunstig gelegen ten opzichte van het 

zakencentrum en de buitenwijken 

waar de jongeren wonen. 

 

Het centrum biedt 92 werkplekken, 

e e n  c o n f e r e n c e  r o o m  ( 2 5 0 

zitplaatsen), een vergaderruimte (15 

zitplaatsen, geluidsdichte ruimtes 

voor telefoongesp rekken,  een 

ontspanningsruimte, een restaurant 

en een presentatie/beurs ruimte. De 

jonge ondernemers kunnen gebruik 

maken van uiteenlopende diensten, 

zoals printen/kopiëren, documenten 

binden, en natuurlijk een goede 

internetverbinding. Hiervoor betalen 

ze per maand of per dag een kleine 

vergoeding die past bij hun omzet als 

startup.  

 

Eenmalige investering 

Om het centrum te openen is 

eenmalig 132.000 euro nodig. 

Hiermee worden investeringen 

gedaan om de werkplekken en andere 

ruimtes in te richten. Daarnaast 

worden hiermee de operationele 

kosten van het eerste jaar gedekt. De 

lokale partners, zelf ondernemers, 

hebben een businessplan opgesteld 

voor het centrum. Er is een 

m a r k t s t u d i e  g e d a a n ,  e e n 

concurrentiescan gemaakt en een 

financiële doorrekening opgesteld. 

Vanaf jaar 2 willen ze de eenmalige 

investeringskosten terugbetalen 

vanuit de winst van het bedrijf. Deze 

documenten zijn allemaal inzichtelijk 

voor geïnteresseerde investeerders. 

W o o r d  e n  D a a d  s t e u n t  d i t 

ondernemersinitiatief van onze 

partners. Wij nodigen u uit om ook te 

investeren in het Job Booster 

JOB BOOSTER TSJAAD 

Job Booster Tsjaad:  
social enterprise 

 

Job Booster Tsjaad is geregistreerd 

als social enterprise. Dit is een 

belangrijke stap om de duurzaamheid 

van het programma te borgen. Woord 

en Daad werkt samen met de partners 

toe naar het punt dat de activiteiten 

winstgevend zijn en het Job Booster-

kantoor zelfstandig  draait.  

 

Jongeren betalen voor hun training, 

ondernemers betalen voor diensten 

en het Business Center wordt zakelijk 

ingestoken en is onderdeel van de 

social enterprise.  

 

Woord en Daad investeert de 

komende jaren in dit programma. 

Omdat het de doelstelling is dat Job 

Booster Tsjaad als een onderneming 

functioneert, zetten we vanaf het 

begin in op een zakelijke aanpak.  

Als jong weduwe staat Gloria alleen voor 

de opvoeding van haar twee jonge 

kinderen. Met haar heerlijke maaltijden 

richt ze zich op het hogere segment: 

bedrijven, expats en organisaties. Ze is 

voorzichtig, maar deinst niet terug om 

weloverwogen risico’s te nemen. 

Gildas betaalde zijn studie in Burkina 

Faso met een handel in stoffen. Nog 

altijd barst hij van de ideeën. De 

wasserette loopt, maar Gildas denkt al 

aan zijn volgende project: een 

broodjeszaak. In zijn tas zit een derde 

businessplan.  

‘Ik investeer de 
winst in nieuwe 
apparaten voor 

mijn bedrijf’ 
‘Betrouwbaarheid 

is belangrijk.’  

Beoogde locatie  

Zaken centrum 

Buitenwijken 



 

Training niet gratis 

De trainingen, begeleiding en coaching van Job 

Booster zijn niet gratis. De jongeren betalen niet de 

volledige kosten. De bijdrage van de jongeren (zo’n 

20 euro) is op het projectbudget een relatief 

bedrag, maar met een grote waarde. Op die manier 

leren de jongeren dat het belangrijk is om te 

investeren in hun ontwikkeling. Ook zijn de 

jongeren gemotiveerder om er een succes van te 

maken en kunnen ze trots zijn op deze investering 

in hun eigen ontwikkeling. 

Resultaten 2019: 
 

110 jonge ondernemers geselecteerd voor training 

 480 jongeren zijn getraind en verbeterden hun employability 

11 jongeren aan de slag bij een werkgever 

12 jongeren vonden een stageplaats 

52 jongeren worden gecoacht in het implementeren van hun business plan 

63 jongeren zijn voorbereid om begin 2020 als werknemer aan de slag te gaan  

 
  

4 events georganiseerd 

720 jongeren werden tijdens de events getraind 

324 jongeren pitchten hun businessplan 

180 jongeren werden geselecteerd door een vakkundige jury 

JOB BOOSTER TSJAAD 

Veel jongeren in Tsjaad hebben een 

goede opleiding gevolgd, maar werk is 

er nauwelijks voor hen. Soms sluiten 

de opleidingen niet direct aan op de 

arbeidsmarkt, maar in Tsjaad liggen 

banen niet voor het oprapen.  

 

Vorig jaar startten Woord en Daad 

Sajed en GenABCD het Job Booster-

programma. Via bijeenkomsten 

werden jongeren uitgedaagd om een 

businessplan te pitchen. Zestig 

jongeren werden geselecteerd. De 

mentaliteit van de jongeren was 

doorslaggevend. Een ander criterium 

is het vooruitzicht dat bij de bedrijfjes 

ten minste twee werkplekken 

ontstaan.  

 

De startende ondernemers worden 

gekoppeld aan een coach, die hen 

begeleidt bij het starten van hun 

onderneming. Op die manier leren de 

jongeren hun bedrijf leiden en krijgen 

ze de steun die ze nodig hebben.  

Meer informatie: 

woordendaad.nl/jbchad 

JOB BOOSTER TSJAAD 
Kickstarter voor jonge ondernemers 

https://www.woordendaad.nl/job-booster-tsjaad/

