
Samen naar diversiteit op de werkvloer
Waarom jouw organisatie voordelen haalt uit Mentor2Work 
Met Mentor2Work brengt het Minderhedenforum jouw organisatie en werkzoekenden met 
migratieachtergrond dichter bij elkaar. Enerzijds vinden werkgevers moeilijk de talenten 
die ze nodig hebben. Anderzijds worstelen mensen met migratieachtergrond in hun 
zoektocht naar werk, ondanks hun diploma’s, talenten en ervaring. Mentor2Work bouwt de 
brug zodat jullie elkaar kunnen vinden. 

Wat is Mentor2Work?
De Mentor2Work-coaches vormen duo’s van een (vrijwillige) mentor en een 
werkzoekende met migratieachtergrond, een ‘mentee’. Mentoren die naast hun 
mentees staan, hen versterken en in hen geloven, dat wérkt! Die persoonlijke 
aanpak is net dat duwtje in de rug om de werkzoekenden helemaal klaar te stomen 
voor de arbeidsmarkt. We bouwen samen aan een inclusieve samenleving. Door je 
medewerkers te motiveren om mentor te worden, draagt jouw organisatie hieraan bij.  

Wat zijn de voordelen 
voor mijn organisatie? 
Mentor2Work kan veel positiefs 
brengen voor jouw organisatie. Enkele 
voorbeelden: 

 ➜ Als werkgever kom je in contact 
met gemotiveerde werkzoekenden. 
Je maakt je personeelsbestand 
diverser. Het opnemen van 
maatschappelijk engagement 
verhoogt bovendien het welzijn van 
je werknemers.

 ➜ Jouw medewerkers ontwikkelen 
en versterken hun interculturele 
en coachende vaardigheden als 
mentor,  en verruimen hun blikveld. 
Ze krijgen de kans hun talenten, 
kennis en ervaring te delen. 

 ➜ De mentees of werkzoekenden 
krijgen sectorspecifiek advies en 
sollicitatietips, ontwikkelen een 
professioneel netwerk, hebben 
een vertrouwenspersoon, boosten 
hun zelfvertrouwen en scherpen 
hun talenkennis aan. En wie weet 
worden zij wel jouw toekomstige 
medewerkers!



Mentor en mentee 
aan het woord

Meer info? Vragen? Contacteer ons!
Mentor2Work is actief in Antwerpen, Gent, Genk, Hasselt, Mechelen en Vilvoor-
de. Bekijk onze website www.mentor2work.be voor meer informatie of mail naar 
mentor2work@minderhedenforum.be

Wie zijn onze mentoren?  
Wat houdt mentoring 
concreet in? 
Mentoren zijn vrijwilligers die hun talenten, 
expertise en netwerk met een werkzoekende 
delen. Nadat de Mentor2Work-coach een 
mentor matcht met een mentee, komt dit duo 
gedurende zes maanden een tweetal keer per 
maand samen, op een plek en tijdstip naar 
keuze. De Mentor2Work-coaches ondersteu-
nen de mentoren en mentees tijdens hun 
traject en bieden hen interactieve workshops 
aan over relevante thema’s. 
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Hoe kan mijn organisatie samenwerken  
met Mentor2Work?
Samenwerken met Mentor2Work kan volledig op maat van jouw noden 
en wensen, bijvoorbeeld:

 ➜ Samen maken we je werknemers warm voor Mentor2Work. Onze 
Mentor2Work-coaches geven een infosessie in jouw organisatie.

 ➜ De Mentor2Work-coaches maken de perfecte match met een 
werkzoekende en begeleiden je werknemers in hun rol als mentor. 

 ➜ Je creëert mogelijkheden voor mentees om je organisatie te leren 
kennen, bijvoorbeeld door een bedrijfsbezoek of stage. 

Inspirerende voorbeelden: Ethias 
Yolande Duchateau: “Bij Ethias hechten we veel belang aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. We zijn ervan overtuigd dat de toetreding van personen met een 
migratieachtergrond tot de arbeidsmarkt verrijkend is voor mensen, bedrijven en onze 
samenleving. Met Mentor2Work hebben we de ideale formule en partner gevonden! 
De enthousiaste medewerkers van het Minderhedenforum voorzien in tal van oplei-
dingen en zorgen voor de nodige back-up, zodat onze mentoren hun rol met vertrou-
wen kunnen opnemen. Ze doen er alles aan om een project “op maat van het bedrijf” 
uit te werken. We hopen dan ook andere bedrijven te kunnen inspireren om aan dit 
waardevolle initiatief mee te werken, want samen maken we een wereld van verschil!” 

Fons Leroy, mentor en voormalig 

gedelegeerd bestuurder VDAB

“Mijn expertise kunnen delen en 

vooruitgang zien, heeft me veel 

voldoening gegeven.”

Souad Fettouh, mentee

“Mentor2Work is absoluut een 

meerwaarde voor mentees: het ge-

voel dat er iemand begaan is met je 

en bij elke stap meedenkt, je steunt 

en in je gelooft!”
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