
‘Waar ik kom 
ontstaat reuring’

Abdel Razak Chraou (37) bouwt overal bruggen

Zijn vader werd in 1967 door Jonker Fris geworven om in de fabriek in 
Oud-Heusden te komen werken. Zoon Abdel ging echter zijn eigen weg. 
Van bakkersknecht tot etnisch ondernemer. Nederlander, Marokkaan, 
moslim. Zijn kracht is de communicatie tussen de culturen waar hij zelf het 
product van is.

Tegenwoordig houdt Abdel kantoor in het deftige complex rond het station in 
’s-Hertogenbosch. ‘Het lijkt sjiek en dat is het ook. Maar niks geen investeringen en 
eigen vermogen hier. Alles is gehuurd, de kantoorruimten, het koffiezetapparaat tot en 
met de receptiemedewerkster aan toe. En dat bevalt mij prima.’

14.00 uur

Als ik Abdel zie, denk ik niet direct dat hij Marokkaan is. Abdel is donkerder dan zijn 
meeste landgenoten. Dat komt doordat zijn familie oorspronkelijk uit het diepe zuiden 
van Marokko komt.

Op deze vrijdagochtend vertelt hij zijn roerige levensverhaal. Geboren in 
’s-Hertogenbosch, opgegroeid in Heusden en daarna in Waalwijk. ‘Mijn sociale 
omgeving was er een van fabrieksarbeiders. Het ondernemen zit mij op zichzelf niet 
in bloed. Mijn familie is wel sociaal betrokken. Mijn vader is onlangs nog benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mijn ouders zijn afkomstig uit Marrakech, 
Marokko.’
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Wageningen1994 - 1996: werkzaam in broodfabriek 1996 - 1997:   mediterraan agentschap1996 - nu    :   organisator van concerten 
en multiculturele beurzen2002 - nu    :   commercieel manager 
Tawasol BV

 Gehuwd, twee kinderen, woont in Kaatsheuvel

Kleurrijk
Brabant
Onderneemt
Etnisch ondernemerschap 
is hot! Bij de Brabantse 
Kamer van Koophandel 
staan zo’n 70.000 
etnische ondernemers 
ingeschreven en hun 
aantal neemt verder toe. 
Binnen drie jaar gooit 
echter meer dan eenderde 
het bijltje er weer bij 
neer. En van adviseurs 
maken zij onvoldoende 
gebruik. Daar liggen 
de aanleidingen voor 
Kleurrijk Brabant 
Onderneemt.

De provincie Noord-
Brabant werkt aan een 
bedrijvig en sociaal 
Brabant waaraan mensen 
van allerlei culturen deel-
nemen. In opdracht van 
de provincie verrichtte 
PSW Arbeidsmarktadvies 
in 2006 onderzoek naar 
de mogelijkheden om 
etnisch ondernemerschap 
te versterken. Op basis 
daarvan werkt Kleurrijk 
Brabant Onderneemt 
drie sporen uitgezet.
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Abdel’s verhaal Kleurrijk Brabant Onderneemt

Naam: Abdel Razak Chraou

Geboren: 1972 in ’s-Hertogenbosch

Opgegroeid: in Heusden en Waalwijk

Opleiding & werk

1985 -  1986 MAVO, Waalwijk

1986 - 1990:   LDS De Rooi Pannen, 

Tilburg

1990 - 1994:   Bakkersvakschool (MTS), 

Na de MAVO ging Abdel naar de Lagere 
Detailhandelschool van De Rooi Pannen in 
Tilburg. In de weekenden en in de vakanties 
leerde hij het bakkersvak dat hij vervolgens 
ook uitoefende in een bakkerij in Sprang-
Capelle. ‘Dat was echt aanpoten, elke dag 
vroeg op, hard werken, maar ook veel geld 
verdienen.’ Toch was hij in het bakkersvak 
zelf eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Wat er 
echt boeiend aan was ontdekte hij aan de 
Bakkersvakschool in Wageningen. ‘Daar 
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