
Taoufik Amzile (41)

► geboren in Brussel,
werkt in Brussel

► studeerde politieke
wetenschappen en inter-
nationale betrekkingen
aan de ULB

► consulent voor de
energie- en financiële
sector

► voorzitter APBM, een
Belgisch-islamitisch
professioneel netwerk
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SoumiaElMajdoubenTaoufikAmzile getuigen: steedsmeermigranten-ondernemerskijken

‘Ik hebmaar één

mijn

Noem hen gerust de elite, Soumia El Majdoub (32) en
Taoufik Amzile (41). Prototypes van de nieuwe ondernemers
binnen de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.
‘We moeten af van het slachtofferschap.’
SOFIE VANLOMMEL

oumia El Majdoub draagt een kokerrok, Taoufik
Amzile de sportieve chique die de geslaagde
professional typeert. Ze mixen Nederlands,
Frans en Engels zakelijk jargon. “Jammer dat
we geen flipboard bij hebben, dan had ik je zo
kunnen laten zien wat ik bedoel met het econo-
misch en reactiemodel.”

Hij adviseert de banken- en energiesector en
leidt een netwerk van Belgische moslim profes-
sionals. Zij is strategisch consultant, en een van
de jonge knappe koppen van de Vrijdaggroep.
Allebei geloven ze dat ondernemers meer voor
de maatschappij kunnen doen dan activisten
met roeptoeters en spandoeken.

El Majdoub: “Er is een type ondernemer-
schap ontstaan waarbij origine niet meer is dan
een feitelijk gegeven. De Belgisch-Marokkaanse
ondernemer is een gewone ondernemer gewor-
den, die uit zijn gemeenschap is gebroken en
technologische, digitale, medische en financiële
diensten en innovatieve producten aan een
publiek levert dat veel breder gaat dan zijn
eigen buurt, weg van de etno- en halal markt.”

Amzile: “In de organisatie die ik leid, de
Association Belge de Professionels
Musulmanes (ABPM), zijn we in de eerste plaats
ondernemers, dan Belgen en daarna moslims.
We willen in de eerste plaats netwerken verster-
ken om onze business te doen groeien en de
Belgische economie te versterken. We zijn mos-
lims met een maatschappelijk engagement.
Geen missionarissen.”

El Majdoub: “Zoals het VKW een christelijke
inspiratie heeft, maar in de eerste plaats een
zakelijke club is.”

Is het toevalligdat jullie succesvol zijn inde
wereldvanfinanciënen strategie?Klopthet

datgeldgeenkleurheeft?
Amzile: “Een slimme zakenman weet dat con-
tact met partners van diverse origine zijn onder-
neming alleen maar kan doen groeien. Een
andere etnische achtergrond betekent toegang
tot nieuwe markten en het vermogen om wat er
leeft binnen gemeenschappen te vertalen naar
zakelijke opportuniteiten. Dat hebben ze in de
financiële wereld snel begrepen. Ik ben gestart
bij een groot Amerikaans bedrijf met een heel
open cultuur. Mijn vrouw werkt ook voor een
typisch Belgische bank.”

Deopmars vandenieuweondernemervan
vreemdeorigine lijktwel geruisloos.
Migrantenwijkenwordennogsteeds
gekleurddoorminimarkets enbelwinkels.
El Majdoub: “We zijn minder zichtbaar voor de
man in de straat. Maar we zijn voortdurend in
contact met werkgevers, overheden en
werkgeversorganisaties. Achter de schermen
verzetten we veel werk en proberen we invloed
uit te oefenen. De raad van bestuur van de
Brusselse Kamer van Koophandel ziet er van-
daag een stuk gekleurder uit dan tien jaar gele-
den, maar dat haalt de kranten niet. Dat hoeft

ook niet, we willen dat diversiteit de normaalste
zaak ter wereld is.

“De supermarktjes, kappers en belwinkels
die zijn opgericht door de eerste generatie
migranten zijn ontstaan omdat er een grote
vraag was naar basisbehoeften. Het was eerder
een overlevers- dan een ondernemersdrang.
Kledingwinkels, halal slagers, ze vormden een
haast zelfvoorzienend systeem voor en door de
gemeenschap van gastarbeiders, gefinancierd
met eigen centen. Het voordeel is dat er zo een
middenstand is ontstaan. Er zit veel kapitaal.”

Amzile: “Als er vandaag iemand bij ons aan-
klopt met het idee om een beenhouwerij te ope-
nen, zeg ik: waarom geen slachthuis? Zodat je
de keten van begin tot eind controleert, waarbij
je levert aan een clientèle dat breder gaat dan de
mensen die toch al bediend worden in de tien-
tallen slagers in jouw buurt die allemaal het-
zelfde halal assortiment aanbieden. We moeten
beginnende ondernemers vaak eerst de ogen
openen: er zijn zo veel meer mogelijkheden dan
die waar jij aan denkt. Het is niet omdat je van
een andere origine bent dat die niet voor jou
zijn weggelegd. We moeten af van het slachtof-
ferschap en de autocensuur: ik kan dit niet, ik
zal maar niet voor die job solliciteren omdat ik
van vreemde origine ben.”

El Majdoub: “Veel discriminatie is geïnterna-
liseerd.”

Zeggen jullie nudatdiscriminatieoverroepen
is?
Amzile: “Er is absoluut eenprobleem, de facts
andfigures sprekenvoor zich.Het is geen vrolijk
scenario.Maarde zaken zijnwel aanhet veran-
deren.Dat kost tijd,mentaliteiten veranderen
traag.Maarwij zijn ondernemers.We reageren
pragmatisch endenkenop lange termijn.”

Hebben jullie nooit temakengehadmetdis-
criminatie?
Amzile: “Natuurlijk wel, ieder heeft zijn anekdo-
tes. Je solliciteert, met het juiste profiel, voor
een kaderfunctie en krijgt dan als reactie dat er
nog vacatures voor arbeiders zijn.”

El Majdoub: “Ik gaf een presentatie voor een
klant die zijn bedrijf wilde heroriënteren.Hij zei
letterlijk: ‘Ik wil geen zwarte man op de cover
van mijn jaarrapport’, het beeld dat ik gekozen
had. Die klant heb ik doorgespeeld aan een
ander bedrijf waar ik vaak mee samenwerk. Ik
heb zijn zaak perfect afgehandeld, het project
heeft er op geen enkele manier onder geleden.
Maar ik wil ook nog in de spiegel kunnen kijken.
Dus met die klant werk ik niet verder. Ik zou
nooit mijn professionaliteit in het gedrang laten
komen door zo’n man. De enige mogelijke reac-
tie op discriminatie is professionaliteit.”

Amzile: “Alleen door te objectiveren en het
debat van emoties te ontdoen, kunnen we voor-
uitgang boeken.”

Eenhypotheseoverondernemerschapbij
migranten stelt dat zij voor zichzelf beginnen
omdat zeopdearbeidsmarktonvoldoende
aandebakgeraken.
Amzile: “Tijdens mijn studies politicologie
dacht ik eerst aan een carrière als diplomaat.
Maar ik stelde vast dat een dubbele origine als
een handicap werd gezien. De mentaliteit zal
ondertussen veranderd zijn, toen leefde de
indruk nog dat een dubbele nationaliteit tot
belangenconflicten kan leiden en problemen
met loyauteit.”

El Majdoub: “Wat oneerlijk is, van een aan-
tal nationaliteiten kun je gewoon geen afstand
doen.”

S ‘De Belgisch-Marokkaanse
ondernemer is een gewone

ondernemer geworden, die uit
zijn gemeenschap is gebroken’

SOUMIA EL MAJDOUB
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Amzile: “Ik greep een kans in het bankwezen.
Na twaalf jaar alswerknemer ben ik als zelf-
standig consultant in de financiële en energie-
sector aande slag gegaan. Ikwildemijnweg
gaan, eigen projecten realiseren. Als voorzitter
van een ondernemersorganisatie vond ik dat ik
ook de daadbij hetwoordmoest voegen.”

Jullie zijnhet levendebewijs datde

Marokkaansegemeenschapweldegelijk een

economischemeerwaardeheeft, zoals Theo

FranckenenBartDeWever (N-VA)openlijk

betwijfelden.

Amzile: “Waaromheeft BartDeWever dit
gezegd?Uit politiek opportunisme?Tant pis.Of
omdat hij er echt van overtuigd is? Latenwe
dannaar de cijfers kijken. Als die hemgelijk
geven, kunnenwemet dat probleemaande slag
omhet op te lossen. Ik geloof in transparantie,
dialoog en oplossingen.

“Het gemiddeldeMarokkaansegezin lijkt heel
sterkopdegemiddeldeBelg: ze staanopomte
gaanwerken, boekeneenvakantie via internet
endoenboodschappen inde supermarkt. Inhet
dagelijkse levendoenwedezelfdedingen.”

ElMajdoub: “Ik geloof niet dat een sit-in voor
het gemeentehuis de zaken vooruithelpt. Op
elke politieke uitschuiver of belediging volgen
keer op keer dezelfde emotionele reacties.
Twitter gaat loos. Demedia nemendie stem-
menover, van demensendie zichzelf tot expert
in allochtonismehebbenbenoemd,met een
master in de stereotypie. Eenweek laterwordt
het stil en is er helemaal niks veranderd. Ze
schietenhundoel voorbij.”

Amzile: “Het probleem is niet solliciteren en
naast een job grijpen.Het probleem is het
gevoel krijgen dat jewordt afgewezen. Laat
iemandwetenwaaromhij de baanniet heeft,
dan kandie persoon aande slagmet zijn tekort-
komingen. Taal kun je verbeteren, skills zijn er
om te leren.Maar geefmensenniet het gevoel
dat ze verticaal geklasseerdworden.”

ElMajdoub: “Wij geloven inveranderingvan-
binnenuit.De zakenbenoemen,desnoodsafbre-
ken,weeropbouwen.Enspreken.Bedrijvenmoe-
tenookwerkmakenvaneenechte shift inhun
diversiteitsdenken.Diversiteit is eenevidentie,
eenuitdagingvoorhetbedrijfsleven.Net zoals e-
commerce ende loonkostuitdagingenzijn.

“Op vlak vanhuman resources is er nog veel
werk, rekrutering kannog een stuk geobjecti-
veerdworden zodat voorkeuren en culturele
handicaps geen rolmeer spelen.Medewerkers
vandeBrusselse groendienstmoesten vroeger
bij hun sollicitatie vragenbeantwoorden over
de patroonheilige. Je kunt echt niet verwachten
dat eennieuwkomer zoietsweet.”

Amzile: “Hetheeft geenzinomnaarde leider
vaneen labo te stappenen te eisendat jij jehoofd-
doekmagdragenalshij dat omveiligheidsrede-
nenweigert.Watwel kanhelpen, ismet eencon-

structief voorstel komen: zou ik eenmuts in
brandwerende stof kunnendragen?Dankaner
gepraatworden.Hetzelfde voor een ruimtewaar
je eventueelwil bidden.Zegniet: ikwil een islami-
tischegebedszaal. Stel een stilteruimtevoor, een
plekwaarmensen tienminuten tot rust kunnen
komen, terwijl eenandergaat roken.Een ruimte
voormeditatie, openvooralle overtuigingen.Ook
indie vragenbegeleidenwijmensendiemet twij-
fels zitten. Enkel zokomje tot verandering.”

ElMajdoub: “Wehebben geschreeuwop
Twitter niet nodig.Wemoeten de emoties over-
stijgen. Ondernemers doen enormveel voor de
maatschappelijke vooruitgang. Zakenwaar in
de non-profitmensen voorwordenbetaald.”

‘Wemoeten af van
de autocensuur en

het slachtofferschap: ik kan dit
niet, ik zal maar niet voor
die job solliciteren omdat ik
van vreemde origine ben’

TAOUFIK AMZILE
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Ahmed is nu uw strategisch consultant
Ondernemersmet vreemde
roots profileren zich steeds
duidelijker in sectoren als
financiën en zakelijke
dienstverlening. Dat is een
breukmet het exotische
ondernemerschap van halal
voeding en belwinkels.

Terwijl de eerste generatie
migrantenzichnog sterk richtte
op het cateren van de eigen
gemeenschap, met exotische
producten, halal voeding, bel-
winkels enkappers, profileertde
tweede generatie zich innieuwe
sectoren als financiën, verzeke-
ringen, vastgoed, boekhouding,
consultancy, marketing, design
en media. Dat blijkt uit onder-
zoek van Dries Lens en Joris
Michielsen aan de Universiteit

Antwerpen. Zij bevroegen
ondernemers inAntwerpenvan
niet-Europese origine, voorna-
melijkmetMarokkaanse,Turkse
en Aziatische roots. De tendens
van het ‘nieuwe ondernemer-
schap’wordtbevestigd indeeer-
ste herkomstmonitor, een door-
lichting van etnisch-culturele
minderheden op de Vlaamse
arbeidsmarkt.

Familiekring
Ook de manier waarop zaken
wordengedaan,verschilt. Zodoet
de eerste generatie veel meer,
zelfs exclusief, een beroep op de
kring van vrienden, familie en
kennissen voor financiering,
informatieenhetaantrekkenvan
werknemers. De tweede genera-
tie mixt het informele netwerk

metdegevestigde instituten:ban-
ken, werkgeversorganisaties,
rekruteringbureaus.

“Je zou kunnen stellen dat de
tweede generatie het beste van
twee werelden combineert”,
zegt Dries Lens. “Op basis van
de keuzes die ze maken, ver-
moedenwedat de tweede gene-
ratie een scherpere business-
mentaliteit heeft en bewust op
zoek gaat naar sectoren met
meer zakelijke opportuniteiten
dan de zo goed als verzadigde
typische migrantenmarkt.” Die
wordt getypeerd door scherpe
concurrentie, kleine winstmar-
ges en beperktere groeimoge-
lijkheden.

Opmerkelijk is dat veel meer
zelfstandigen van de tweede
generatie vanzichzelf vindendat

ze succesvol zijn. Ook wegen bij
hende ‘positieve’ factorenzwaar-
der door om als ondernemer te
starten.Verondersteldwordtdat
ondernemers met vreemde
roots, een groep die overigens
sterk groeit (zie grafiek), in het
zelfstandigenbestaan worden
geduwddoordiscriminatie, job-
ontevredenheid of de vrees om
op de arbeidsmarkt onder hun

niveau te moeten werken. Dat
blijkt bij de tweedegeneratie een
veel minder grote rol te spelen.
Zowel ondernemers van de eer-
ste als de tweede generatie noe-
men onafhankelijk en creatief
zijn endepersoonlijkeuitdaging
de belangrijkste redenen om
voor zichzelf te beginnen.

Diverser ondernemen
Deze eerste rapportage van het
onderzoek naar de Antwerpse
ondernemerswereld wordt nu
voortgezet in een studie die de
resultaten toetst aaneengrotere
poel van gegevens. Belangrijk,
vindt Lens, is de vaststelling dat
het exotischeondernemerschap
veel diverser en gesofisticeerder
is dan lang werd aangenomen.
“Minderhedenmetbuitenlandse

rootsworden in studiesmeestal
benaderd vanuit het standpunt
van de werkgevers. Terwijl
ondernemerschap een enorm
economischenmaatschappelijk
potentieel heeft. Ze creëren hun
eigen job en, bij succes, banen
voor anderen.”

Antwerpen is een stad met
een veel jonger en diverser pro-
fiel dan de andere Vlaamse cen-
trumsteden. Vandaag heeft
72 procent van de 0- tot 5-jari-
gen vreemde roots. “Vandaag
heeft een op de drie van de
Antwerpse ondernemers al bui-
tenlandse roots, vergelekenmet
een op de zeven inVlaanderen”,
zegt Lens. “Antwerpen bevindt
zich in de frontlinie van wat
zich in heel Vlaanderen zal vol-
trekken.” (SVL)

Veel meer
zelfstandigen van
de tweede generatie
vinden van zichzelf
dat ze succesvol zijn

verderdanbelwinkels, pitabars en supermarktjes

antwoordopdiscriminatie:

professionaliteit’

Soumia El Majdoub (32)

► geboren in Antwerpen,
werkt in Brussel

► studeerde politieke en
sociale wetenschappen
aan de Universiteit
Antwerpen enMedia,
Democratie en
Journalistiek aan de VUB

► met haar bedrijf Mayron
adviseert ze bedrijven,
organisaties en
administraties in
strategie, project- en
programmanagment

► is lid van de denktank
Vrijdaggroep

©
FR

A
N
K
Y
V
E
R
D
IC
K
T


