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Gefinancierd door: het EU Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) 

Geïmplementeerd door: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

Partners: EUROCHAMBRES (regionaal), Agoria (BE), VDAB (BE) en VOKA (BE), Unioncamere Piemonte (IT), IMS (LU) 

en NABC (NL).  

Geografische reikwijdte: Nigeria en Senegal, België, Italië, Luxemburg en Nederland  

Duur: 36 maanden 

CONTEXT  

Het MATCH project beoogt arbeidstekorten aanpakken in 

4 EU-lidstaten door jonge afgestudeerden van Nigeria en 

Senegal een werkplaats aan te bieden in bedrijven in België, 

Italië, Luxemburg en Nederland. In deze vier landen zijn 

specifieke arbeidstekorten vastgesteld, voornamelijk in de 

ICT-, technologie- en digitaliseringssectoren. Het project wil 

op die manier de vaardigheden en inzetbaarheid van de 

jonge arbeidsmigranten versterken, en tegelijk 

arbeidsmarkttekorten in de EU aanpakken. 

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 

Mobiliteitsschema: jonge afgestudeerden van Nigeria en 

Senegal zullen worden uitgenodigd voor een tijdelijke 

tewerkstelling in een van de 4 EU-lidstaten. Na het uitreiken 

naar potentiële kandidaten en bedrijven, zullen de 

kandidaten worden gescreend en gematcht met 

geïnteresseerde bedrijven. De nodige logistieke en 

operationele ondersteuning zal worden voorzien. Om de 

positie van vrouwen te versterken, verzekert het project dat 

minimaal 30% van de deelnemers vrouwelijk is.   

Ontwikkeling van vaardigheden: de geselecteerde 

kandidaten zullen kunnen deelnemen aan verschillende 

trainingen georganiseerd door de bedrijven en 

tewerkstellingsdiensten.  

Overdracht van kennis: de arbeidsmigranten zullen ook 

worden aangemoedigd om zich te engageren voor 

projecten in hun thuisland om zo hun kennis en  

vaardigheden te verspreiden. 

 

 

Peer-to-peer capaciteitsopbouw: het project zal de 

uitwisseling faciliteren tussen publieke 

tewerkstellingsdiensten en werkgeversorganisaties in de vier 

deelnemende EU-landen en hun tegenhangers in Senegal en 

Nigeria. De Senegalese en Nigeriaanse publieke 

tewerkstellingsdiensten en werkgeversorganisaties zullen 

deelnemen aan opleidingen over arbeidsmarktanalyse, het 

afstemmen van arbeidsvraag en -aanbod en over het 

verkennen van buitenlandse arbeidskansen. Dit alles zal 

bijdragen aan een veelbelovende toekomst van 

arbeidsmobiliteit voor zowel thuis- als ontvangstlanden. 

 

Dit project steunt de realisatie van de volgende 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

 

  

 

 

 

 

 

 
Dit project wordt gefinancierd door  
het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds  
van de Europese Unie 
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