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MENTOR2WORK IN CIJFERS

279 matches

87 vormingen aan 
mentees

88 vormingen aan mentoren

903 intakegesprekken

Bronzen Pagadder-prijs

6 coaches en 

       1 coördinator

Actief	in	3 provincies, 

6 steden
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1. Voorwoord

Werkzoekenden met een 
migratieachtergrond doorlopen in 
Vlaanderen doorgaans een moeizame 
zoektocht naar werk. Een professioneel 
netwerk, inzicht in jobprofielen, versterken 
van het zelfvertrouwen en de motivatie, 
kennis van de arbeidsmarkt en sectoren van 
binnenuit dragen mede bij tot een duurzame 
opstap naar werk. Mentoring	is	hierbij	
een interessant en relevant instrument om 
werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	
te	ondersteunen,	versterken	en	motiveren.	
Het maakt deel uit van het streven naar 
een	inclusievere	arbeidsmarkt,	waarbij	de	
brede samenleving expliciet een engagement 
opneemt .

Met dit rapport willen we de uiteenlopende 
inspirerende praktijken en methodieken van 
ons project Mentor2Work zichtbaar maken. 
Zo hopen we kennis en expertise van ons 
mentoringsproject te kunnen doorgeven aan 
andere vernieuwende mentoringsprojecten, 
verscheidene (tewerkstellings-)partners en 
sympathisanten.

Landry Mawungu 
Directeur	Minderhedenforum
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2. België vergeleken met andere Europese landen

Hoewel meerdere Europese landen te maken hebben met een lage werkzaamheidsgraad van personen 
met	een	niet-EU-nationaliteit,	is	nergens	in	Europa	de	werkzaamheidsgraad	van	dit	deel	van	de	actieve	
bevolking zo laag als in België .

Bron: Vlaamse Migratie -en Integratiemonitor 2018, bewerking door het Minderhedenforum

Niet	alleen	België,	maar	ook	de	afzonderlijke	regio’s	staan	internationaal	bekend	om	hun	slechte	
prestaties	inzake	de	tewerkstellingsgraad	van	personen	met	een	migratieachtergrond	op	de	
arbeidsmarkt . Ook Vlaanderen behoort tot een van de slechtste leerlingen van Europa als het gaat 
over	de	werkzaamheidsgraad	voor	personen	met	een	niet-EU-nationaliteit.	De	werkzaamheidsgraad	
van	personen	met	een	niet-EU-nationaliteit	in	ons	land	schommelt	al	jaren	rond	de	50	procent.	Dit	
percentage ligt meer dan 20 procentpunten lager dan dat van in België geboren personen . Ondanks 
verscheidene	maatregelen	door	de	jaren	heen	en	een	algemeen	activeringsbeleid,	waar	in	vergelijking	
met	andere	Europese	landen	relatief	zwaar	in	wordt	geïnvesteerd,	worden	er	amper	resultaten	geboekt	
op	het	vlak	van	een	betere	tewerkstelling	van	personen	met	een	migratieachtergrond.

“Mentor2Work is absoluut een meerwaarde 
voor mentees: het gevoel dat er iemand 
begaan is met waar jij mee bezig bent 

en echt stap voor stap meedenkt.”
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3. Mentoring kort uitgelegd

WAT?

“Een mentoringprogramma is een programma, opgezet door een organisatie, dat zich tot doel stelt 
om mentoren en mentees bij elkaar te brengen, op te volgen en te ondersteunen.
Een persoon met meer ervaring (mentor) verleent begeleiding aan een minder ervaren persoon 
(mentee), met als doel de mentee te ondersteunen om duurzame vooruitgang te maken op zijn/
haar weg naar/op de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben ze op regelmatige basis contact en zowel 
de mentor als de mentee engageren zich vrijwillig. De relatie wordt geïnitieerd, gefaciliteerd en 
ondersteund door een derde actor (organisatie). Hoewel asymmetrisch, is de mentoringrelatie 
wederkerig van aard.” (HIVA, 20181)

1 De Cuyper P. en Vandermeerschen H. Mentoring van personen met een buitenlandse herkomst, naar een conceptuele afbakening, 
Workpaper, 2018

2 De Cuyper P. en Vandermeerschen H. Mentoring van personen met een buitenlandse herkomst, naar een conceptuele afbakening, 
Workpaper, 2018

WAAROM?

Mentoring wordt in Vlaanderen steeds vaker naar voren geschoven om, complementair 
met de klassieke arbeidsbemiddeling, de werkzaamheidsgraad van personen met een 
migratieachtergrond	te	verhogen.

Er	bestaan	lokale	en	regionale	projecten	die	inzetten	op	mentoring	van	specifieke	groepen,	
waaronder	jongeren	met	een	migratieachtergrond	en	hooggeschoolde	nieuwkomers.	Ook	de	
Vlaamse regering (2019-2024) besloot om, naast de reguliere dienstverlening van VDAB, in te 
zetten	op	mentoring	van	werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond.

De	huidige	reguliere	dienstverlening	concentreert	zich	voornamelijk	op	taalkennis,	
diplomaerkenning en het volgen van opleidingen (economisch kapitaal) .

Mentoring	heeft	daarentegen	meer	aandacht	voor	kennisoverdracht	over	de	Vlaamse	
arbeidsmarkt	(informatiekapitaal),	inzicht	in	arbeidscultuur,	sectoren	en	jobs	(cultuurkapitaal),	
zelfbeeld,	zelfvertrouwen	en	motivatie	(psychologisch	kapitaal)	en	professionele	netwerken	
(sociaal kapitaal) .2	Omdat	de	verschillende	vormen	van	kapitaal	inherent	met	elkaar	zijn	
verbonden,	elkaar	versterken	en	samen	het	nodige	menselijke	kapitaal	vormen,	is	mentoring	
een waardevolle en complementaire meerwaarde naast de bestaande reguliere dienstverlening .

Daar	waar	activeringsbeleid	vanuit	de	“activering”	van	werkzoekenden	vertrekt,	speelt	
het	principe	“mentoring	naar	werk”	in	op	de	aansluiting	met	en	de	verbinding	tussen	het	
bedrijfsleven	en	de	werkzoekenden.	Ze	ontmoeten	elkaar,	erkennen	elkaar	en	voeden	elkaar	
met	nieuwe	inzichten.	Hoewel	de	mentor	vooral	de	mentee	ondersteunt,	verrijkt	mentoring	de	
twee	partijen	doordat	ze	beiden	het	proces	in	eigen	handen	nemen.
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Team Mentor2Work 

Regiocoaches in Mechelen, Vilvoorde, 
Antwerpen, Hasselt, Genk en Gent

  Coördinator

  Beleidsmedewerkers

4. Het project Mentor2Work in een notendop

Vanuit	een	inclusiegedachte	vergrootte	Mentor2Work	de	slaagkansen	van	werkzoekenden	met	een	
migratieachtergrond	op	de	arbeidsmarkt. Inclusie	legt	namelijk	de	nadruk	niet	zozeer	op	de	individuele	
persoon	of	bij	de	achtergestelde	groepen, maar op de inzet en de kracht van de gehele samenleving om 
uitsluiting	te	ontdekken	en	weg	te	werken.	Op	die	manier	kan	iedereen	evenredig	en	evenwaardig	
participeren,	los	van	herkomst,	beperking,	gender,	seksuele	geaardheid,	geloof	of	levensbeschouwing.	
De	deelname	van	de	werkgevers,	werknemers	en	sectororganisaties,	maar	ook	van	de	ganse	
samenleving speelt een centrale rol in het succes van mentoring naar werk .

Mentor2work	verkleinde	de	afstand	tussen	werkgevers	en	werkzoekenden	met	een	
migratieachtergrond	door	een	betere	match	te	maken	tussen	competenties	en	talenten	en	het	
bedrijfsleven.	Het	potentieel	en	de	capaciteiten	van	werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	gaan	
vaak verloren . Mentor2Work koos ervoor om divers talent weer aan de oppervlakte te brengen . 
Duurzame loopbanen staan centraal en niet de snelheid van de weg naar werk .

Naast	mentoring	van	werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	in	de	verschillende	Vlaamse	
regio’s,	koos	het	Minderhedenforum	ook	voor	een	bijkomend	en	onderbouwd	beleidsluik.	Een	
beleidsmatig	luik	was	nodig	om	steeds	weerkerende	knelpunten	en	drempels	ook	structureel	aan	
te	pakken	in	dialoog	met	sociale	partners	en	de	overheid.	Zo	zetelde	het	Minderhedenforum	in	het	
Stakeholdersforum	van	VDAB,	de	Commissie	Diversiteit	van	de	SERV	en	andere	adviesorganen	met	
betrekking	tot	de	tewerkstelling	van	personen	met	een	migratieachtergrond.	Daarnaast	schoof	het	
Minderhedenforum	eigen	prioriteiten	naar	voren	en	sensibiliseerde,	stimuleerde	en	motiveerde	
beleidsmakers	en	tewerkstellingsactoren	om	met	de	voorgestelde	maatregelen	en/of	tools	aan	de	slag	
te gaan .

werknemers

samenleving

werkgevers sectoren

regiocoaches in Mechelen, Vilvoorde, 
Antwerpen, Hasselt, Genk en Gent

coördinator

beleidsmedewerkers
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4.1. Mentor2Work in de praktijk
De	drijvende	krachten	achter	Mentor2Work	zijn	
ongetwijfeld	de	gemotiveerde	mentees	en	de	
geëngageerde mentoren . Mentees willen uitgebreid 
kennis	opdoen	over	specifieke	jobs,	sectoren,	de	
algemene	arbeidsmarkt	en	sollicitatieprocessen,	om	
werk	te	vinden.	Mentoren	willen	coachen	en	bijleren	
over	de	leefwereld	van	werkzoekenden	met	een	
migratieachtergrond.	Beiden	verwerven	uiteenlopende	
inzichten over de realiteit waarin ze zich bevinden .

Onze	laagdrempelige	aanpak	houdt	in	dat	we	proactief	
op zoek gaan naar onze deelnemers . Mentor2Work 
heeft	nauwe	banden	met	verenigingen	en	instanties	die	
regelmatig	contact	hebben	met	werkzoekenden	met	een	
migratieachtergrond.	Onze	mentoren	worden	benaderd	
vanuit	hun	openheid	voor	diversiteit,	intrinsieke	motivatie	
en	talentgerichte	visie.	Ze	hoeven	geen	specialisten	
te	zijn.	Iedereen	kan	vanuit	zijn/haar	eigen	kracht	iets	
betekenen voor mentees .

Wanneer Mentor2Work in contact komt met een nieuwe 
deelnemer	is	het	tijd	voor	een	uitgebreid	intakegesprek.	
Dit gesprek beperkt zich niet tot het opsommen van 
werkervaringen.	Vanuit	een	holistisch	gedachtegoed	
wordt	aan	de	deelnemers	duidelijk	gemaakt	dat	ze	
allemaal een uniek verhaal hebben, met uitgebreide 
persoonlijke	ervaringen,	competenties,	vaardigheden,	en	
verborgen en zichtbare talenten .

Aan	de	hand	van	deze	gesprekken	zorgt	een	coach	voor	een	goede	combinatie/een	goed	duo.	We	
houden	daarbij	rekening	met	professionele	en	persoonlijke	aspecten.	Na	een	gesprek	met	alle	partijen	
beslissen	mentee	en	mentor	om	gedurende	zes	maanden	het	traject	in	te	gaan.	Ze	nemen	vervolgens	
het	heft	in	eigen	handen.	De	mentor	en	de	mentee	worden	beschouwd	als	gelijkwaardige	partijen.	
Een	mentor	kan	tijdens	een	traject	heel	nuttige	info	en	tips	delen	met	zijn	of	haar	mentee.	De	mentee	
bepaalt	te	allen	tijde	hoe	hij/zij	zijn/haar	carrière	verder	wil	opbouwen.	De	coach	van	het	traject	volgt	
vanop	afstand	of	alles	goed	verloopt.

kennis
making 

intake 

workshops, intervisie, vormingen

opvolgings
gesprek 

matching gesprekken 
duo’s

gesprekken 
duo’s

evaluatie 
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DIVERSITEIT IN DE VERSCHILLENDE GELEDINGEN VAN 
MENTORING: “NOTHING FOR US WITHOUT US”

Mentor2Work	heeft	diversiteit	in	de	verschillende	geledingen	van	haar	werking.	
Het	Minderhedenforum	vertrekt	vanuit	de	nodige	verscheidenheid:	niets	voor	ons,	
zonder ons .

In de databank van mentoren werd expliciete aandacht besteed aan diversiteit om ook daar een 
weerspiegeling te hebben van de bevolking .

Ervaringsdeskundigheid inzetten

Mentoren en coaches hebben heel wat deskundigheid opgebouwd vanuit hun eigen werk, 
levenservaring en achtergrond . Een divers team zorgt voor uitwisseling van deze ervaringen om ze 
te kunnen kaderen vanuit een bredere realiteit van de werkzoekenden .

Rolmodellen

Rolmodellen	zijn	belangrijk	omdat	ze	perspectief	bieden.	Veel	werkzoekenden	met	een	
migratieachtergrond	hebben	heel	wat	tegenslag	gehad	in	hun	zoektocht	naar	werk.	Bij	
Mentor2Work	zien	ze	anderen	slagen	in	gelijkaardige	situaties.	Rolmodellen	kunnen	op	deze	
manier	demotivatie	tegengaan	en	een	positieve	gedragsverandering	teweegbrengen.

“Het Mentor2Work team is niet enkel divers, het is superdivers. Onze 
collega’s hebben een diverse afkomst en een gevarieerd professioneel 
verleden. Binnen ons team hebben we ervaringsdeskundigen die de 
problemen van onze doelgroep heel goed kunnen begrijpen en de 
hulpvraag in de context kunnen behandelen. Hierdoor kunnen we 
werkzoekenden op een holistische manier ondersteunen. We zien hen 
niet enkel als werkzoekenden, maar als mensen in hun totaliteit.
Maar wat ons ook sterk maakt, is een goede communicatie en een 
open houding. We luisteren naar elkaar en leren van elkaar, waardoor 
sterktes van de één naar de ander worden doorgegeven en heel het 
team erdoor wordt geïnspireerd.”

Belg

71%
5%

24%

■ Belg   ■ EU   ■ nietEU

nietEU

EU

Personeel Mentor2Work Herkomst mentoren

Maret, regiocoach Mentor2Work, Antwerpen
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4.2. Mentees, wie zijn ze?
Mentees	zijn	werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond.	Zij	die	recht	hebben	om	te	gaan	

werken	en	op	zoek	zijn	naar	werk,	kunnen	instappen	in	het	mentoringsproject.

Het	woord	‘migratieachtergrond’	verwijst	naar	personen	van	wie	de	huidige	nationaliteit	of	de	
nationaliteit	bij	geboorte	van	een	land	van	buiten	de	EU-15-landen	is	of	een	persoon	van	wie	minstens	
één	ouder	of	twee	grootouders	de	huidige	nationaliteit	of	de	nationaliteit	bij	geboorte	van	een	land	van	
buiten	de	EU-15-landen	heeft.3

Hun	zoektocht	naar	werk	verloopt	vaak	moeizaam	en	ze	ervaren	heel	wat	drempels.	Ze	worden	
vaak	geconfronteerd	met	talloze	structurele	zichtbare	en	onzichtbare	uitsluitingsmechanismen	
(taalvereisten,	discriminatie,	geen	erkenning	van	diploma’s	en	eerder	verworven	competenties	en	
vaardigheden,	mobiliteit,	kinderopvang,	beperkt	sociaal	en	professioneel	netwerk,	kansarmoede,	geen	
aansluiting	bij	beroepsopleidingen,	enz.).

Mentees	zijn	uiterst	gemotiveerd	om	hun	professionele	toekomst	actief	vorm	te	geven	en	willen	
de	nodige	energie	steken	in	een	mentorrelatie.	De	expertise	en	inzichten	van	een	mentor	gebruiken	ze	
in hun verdere zoektocht naar werk .

INTAKES

Ik heb een hele fijne mentor gehad, en ook de 
steun van de coach was zeer waardevol. Ik kon 
bij beiden steeds terecht met vragen. Ik heb mijn 
communicatieve vaardigheden goed kunnen 
oefenen, en heb nu een beter zicht op de sector en 
de mogelijkheden. Ook heb ik mijn prioriteiten beter 
leren stellen. Dankzij het project heb ik veel over 
mezelf geleerd, doordat de mentor volledig neutraal 
een analyse kan maken van je persoonlijkheid en 
je vaardigheden. Dat kunnen dingen zijn die voor 
de hand liggen maar waar je zelf nooit bij hebt 
stilgestaan. Mentor2Work is absoluut een meerwaarde 
voor mentees: het gevoel dat er iemand begaan is 
met waar jij mee bezig bent en echt stap voor stap 
meedenkt, je steunt, en in je gelooft!

3 Zie Vesoc-definitie van personen met een migratieachtergrond
 De Vesoc-definitie van personen met een migratie-achtergrond werd op 1 april 2003 

door de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering vastgelegd en verder 
geconcretiseerd door de Commissie Diversiteit in haar advies van 4 juli 2014. 

Souad Fettouh, mentee
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57%
43%

■ vrouw   ■ man

Gender mentees

In totaal werden 533 intakes afgenomen.
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(9M) 202020192018Eind 2017

Intake mentees

76

152

192

113

“Via M2W vond ik de impuls die ik nodig had om het risico te durven nemen om nieuwe 
doelen en uitdagingen in mijn leven te zoeken. In het project heb ik prachtige en lieve 
mensen gevonden die mij hebben geholpen om mijn kwaliteiten te herontdekken 
en mij de nodige instrumenten hebben gegeven om op de juiste plaatsen te zoeken. 
Dankzij hen heb ik mijn eigen mogelijkheden kunnen creëren om zo nieuwe paden 
in mijn professionele en persoonlijke leven te vinden. Na veel ups en downs, veel 
geduld en veel steun in verschillende aspecten, kreeg ik de kans om bij een NGO te 
gaan werken en te doen wat ik altijd deed voordat ik naar België kwam. Nu heb ik de 
voldoening dat ik met mijn werk kan blijven bijdragen aan de maatschappij. Ik zal 
Mentor2Work en mijn mentor altijd dankbaar zijn voor dit nieuwe hoofdstuk in mijn 
leven.”

Katia, mentee
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EEN DROOMJOB

“Ik ben Alexandra, een Colombiaanse woonachtig in Gent. Ik heb mijn master 
Biotechnologie gedaan aan de Universiteit Gent. Sinds september 2019, maak ik deel 
uit van Mentor2Work. Een vriend van mij vertelde me erover. De eerste keer dat ik 
over het programma hoorde, was ik verrast dat er een project was gericht op het 
helpen van mensen die moeite hadden met het vinden van een baan, voornamelijk 
buitenlanders. Aangezien ik me in die situatie bevond, besloot ik contact met hen op 
te nemen voor meer informatie over het programma. Vanaf het begin voelde ik me 
erg welkom, dankzij de coaches en andere deelnemers, en daarna werd ik gewoon 
onderdeel van de organisatie. Zo makkelijk en leuk, dacht ik, maar dat was nog 
maar het begin. Het beste deel moest nog komen. Ik nam deel aan workshops die 
me hielpen om mijn vaardigheden voor sollicitatiegesprekken te verbeteren en om 
een beter curriculum vitae en een betere motivatiebrief te schrijven. Een paar dagen 
nadat ik bij Mentor2Work kwam, werd mij een mentor toegewezen. Iemand met 
dezelfde academische achtergrond en veel ervaring in de sectoren waarin ik wilde 
werken. Hij heeft me enorm geholpen. We hebben een paar maanden hard gewerkt 
met regelmatige vergaderingen. Toen ik met zijn advies mijn curriculum vitae en 
motivatiebrief verbeterde, werd ik gebeld door bedrijven. We oefenen tijdens onze 
vergaderingen ook voor sollicitatiegesprekken door het simuleren van interviews, wat 

me veel meer vertrouwen gaf op het moment van 
de echte. Ik werd na drie maanden begeleiding, 
aangenomen door een uitstekend bedrijf in Gent. 
Ik ben mijn mentor erg dankbaar, omdat hij me 
op de best mogelijke manier heeft geholpen 
om meer expertise in dit proces op te doen. 
Bovendien was hij erbij toen ik me down voelde 
vanwege mislukte sollicitaties. Ik moedig mensen 
aan om deel uit te maken van Mentor2Work, 
omdat het echt helpt om je weg te vinden als 
je denkt dat er geen opties meer zijn. Je leert 
veel van de workshops en de coaches en je hebt 
ook een leuke tijd om mensen te ontmoeten 
(en te eten!) tijdens de sociale evenementen. 
Mentor2Work is een uitstekend project met 
geweldige mensen die je willen helpen. Heel erg 
bedankt Mentor2Work!”

Alexandra, mentee
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OUTREACHENDE AANPAK

Outreachend	werken	veronderstelt	een	(pro-)actieve	en	een	niet-afwachtende	
benadering	van	de	leefomgeving	van	kwetsbare	groepen,	in	tegenstelling	tot	
een	eerder	passieve	en	afwachtende	houding	op	het	eigen	kantoor.	Binnen	deze	
benadering	wordt	niet	alleen	tegemoetgekomen	aan	mogelijke	behoeften	aan	voorzieningen	
en	het	eigen	netwerk,	maar	richt	men	zich	ook	op	het	stimuleren	van	positieve	bindingen4 . 
Vanuit outreachend werken wordt de dienstverlening naar kwetsbare groepen gebracht, die 
door	omstandigheden	de	stap	naar	de	reguliere	dienstverlening	niet	of	niet	meer	nemen.	De	
methodiek	is	gericht	op	degenen	die	zich	bevinden	in	maatschappelijk	kwetsbare	leefsituaties.

Mentor2Work	doet	uiteenlopende	acties	om	werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	
te	benaderen	en	hen	warm	te	maken	voor	mentoring.	We	maken	ons	zichtbaar	op	specifieke	
plaatsen	waar	we	werkzoekenden	in	allerlei	contexten	kunnen	vinden.	Dat	zijn	plaatsen	die	
niet	noodzakelijk	gelinkt	zijn	aan	tewerkstelling.	De	eerste	contacten	verlopen	vaak	natuurlijk.	
Er	wordt	niet	zozeer	uitgegaan	van	een	zorgverlenende	relatie	(hulpverlener-hulpbehoevende),	
eerder	van	een	zekere	gelijkwaardigheid	in	hun	eigen	leefomgeving.	We	zoeken	enerzijds	
aansluiting	bij	reeds	bestaande	dienstverlening	en	ondersteuning,	waaronder	CVO,	CBE,	
Agentschap	Integratie	en	Inburgering,	OCMW’s,	VDAB	en	andere	tewerkstellingsactoren,	maar	
ook	bij	lokale	verenigingen	van	etnisch-culturele	minderheden,	lokale	burgerinitiatieven,	lokale	
sleutelfiguren,	kerken	en	moskeeën,	e.a.

FLANKERENDE ACTIES

De	regiocoaches	hebben	een	brede	kennis	van	de	sociale	kaart.	Ze	hebben	
uitgebreide contacten met lokale partners door hun werking voor te stellen en 

samenwerkingsverbanden te leggen . Hierdoor kunnen ze op basis van eerste 
noden	de	werkzoekenden	naar	ondersteunende	instanties	toe	leiden.

Sommige	werkzoekenden	kennen	de	reguliere	instanties	niet	of	hebben	hun	vertrouwen	in	
deze	instanties	verloren.	Ze	worden	vaak	geconfronteerd	met	een	combinatie	van	interne	en	
externe	belemmeringen.	Deze	combinatie	maakt	dat	ze	meerdere	stappen	zijn	verwijderd	van	
de	arbeidsmarkt.	Regiocoaches	zoeken	aansluiting	bij	de	werkzoekenden	en	bij	de	reguliere	
instanties	en	verwijzen	door	naar	de	instanties	of	lokale	initiatieven	die	het	meest	aansluiten	bij	
hun noden .

Waar	mentoren	meer	inzicht	en	ervaring	hebben	in	hun	sector,	specifieke	jobs	of	de	algemene	
arbeidsmarkt	en	concreet	kunnen	ondersteunen	in	een	sollicitatietraject,	zijn	regiocoaches	
brugfiguren	naar	onder	andere	het	Huis	van	het	Nederlands,	Agentschap	Integratie	en	
Inburgering,	VDAB,	lokale	tewerkstellingsinitiatieven,	CAW,	enz.	Deze	opdeling	is	echter	niet	
sluitend.	Vaak	nemen	de	mentor	en	de	coach	ook	taken	van	elkaar	over,	afhankelijk	van	hun	
kennis	en	expertise.

4 Van Dooren G. en Struyven L. Anders toeleiden naar Werk, HIVA, KULeuven (2010).
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4.3. Mentorschap: wat houdt het in?
Mentoren	zijn	beroepsactieve	mensen	die	graag	hun	beroepskennis	en	expertise	delen	met	een	

werkzoekende.	Ze	hebben	een	goede	kennis	van	de	sector	en	het	netwerk	waarin	ze	werken.	Ook	willen	
ze	zich	maatschappelijk	engageren	en	hun	coachende	vaardigheden	versterken.	Ze	ondersteunen	en	
versterken	werkzoekenden	(hun	mentees)	in	hun	zoektocht	naar	werk.	Ze	geven	hun	mentees	het	
duwtje	in	de	rug	dat	ze	nodig	hebben:	tips	over	solliciteren,	verbeteren	van	het	cv,	adviseren	over	de	
sector	of	het	netwerk,	doorverwijzen,	zelfvertrouwen	geven,	een	luisterend	oor	en	morele	steun	
bieden, …

Ze	volgen	verschillende	workshops	om	zich	te	versterken	in	hun	rol	als	mentor.

(9M) 202020192018Eind 2017

78
91

123

78

Intake mentoren
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57%
43%

■ vrouw   ■ man

Gender mentoren

Op vlak van diversiteit staan bedrijven nog 
niet waar ze zouden moeten staan. Daar 
kunnen we aan werken via Mentor2Work. Ik 
vind het belangrijk vanuit mijn positie om 
een voorbeeldfunctie in te nemen, zeker naar 
mensen met een migratieachtergrond. Ik heb 
er voldoening uit kunnen halen door mijn 
expertise ter beschikking te stellen en stappen 
vooruit te maken.

Fons Leroy, mentor, ex-gedelegeerd bestuurder VDAB
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VORMINGEN

Meerdere vormingen, workshops en intervisies werden door Mentor2Work 
georganiseerd, voor zowel mentoren als mentees .

➜	 Mentees	krijgen	meer	inzicht	in	de	Vlaamse	arbeidsmarkt	en	worden	
ondersteund in gerelateerde vaardigheden . 
Ze	volgen	workshops	over:

• nieuwe netwerken vormen

•	 tips	&	tricks	om	doelgericht	werk	te	zoeken

•	 hoe	om	te	gaan	met	racisme	en	discriminatie

•	 soft	skills

• eigen talenten (her-) ontdekken

➜	 Voor	mentoren	gaat	er	aandacht	naar	inzichten	in	de	leefwereld	van	werkzoekenden	met	
een	migratieachtergrond. 
Ze	leren	over:

•	 de	trajecten	van	nieuwkomers

• unconsious bias

•	 positieve	acties	en	diversiteit

•	 Ze	wisselen	ervaringen	uit	in	intervisies	en	krijgen	coachende	vaardigheden	
aangeleerd .

In	totaal	vonden	er	al	87	vormingen	plaats	voor	mentees	en	88	vormingen	voor	mentoren.	Zowel	
mentoren	als	mentees	ervaren	de	vormingen	als	positief.

Eind 2017 Eind 20172019 20192018 2018(9M) 2020 (9M) 2020

11

28

31

15

28

25

17

20

Vormingen mentees Vormingen mentoren
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Uit onderzoek5	blijkt	dat	collectieve	sessies	een	belangrijk	instrument	zijn	binnen	mentoring.	Mentees	
en	mentoren	zijn	bovendien	vragende	partij	voor	sessies	met	zowel	peer-to-peer	(mentees	onderling,	
of	mentoren	onderling),	als	met	gemengde	groepen	(mentees	en	mentoren).	Mentees	krijgen	nieuwe	
inzichten, wisselen ervaringen uit, vergroten hun netwerk en vinden steun . Aanvullend kunnen online 
platforms,	zoals	een	groep	op	Facebook,	WhatsApp	of	Linkedin	de	betrokkenheid	van	mentoren	en	
mentees verhogen .

5 Vandermeerschen H., De Cuyper P., Mentoring naar werk voor hooggeschoolde nieuwkomers. Een analyse van knelpunten, successen en 
opportuniteiten, 2018

“We zien werkzoekenden niet 
enkel als werkzoekenden, maar 
als mensen in hun totaliteit.”
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4.4. Hoe worden de duo’s gevormd?
Een	zorgvuldige	analyse	gaat	vooraf	aan	een	uiteindelijke	match	
tussen een mentor en een mentee Er wordt gekeken naar het 
verhaal	achter	de	mentees	en	de	mentoren	en	of	er	een	goede	
klik	is	op	basis	van	enerzijds	de	doelstellingen	of	behoeften	van	
de	mentee,	en	anderzijds	de	sterktes	van	de	mentor.	Daarnaast	
spelen ook de gewenste sector, persoonskenmerken en algemene 
interesses	een	belangrijke	rol	in	de	matching.	Wanneer	de	coach	een	
mogelijke	duo	voor	ogen	heeft,	worden	de	deelnemers	aan	elkaar	
voorgesteld .

Mentor2Work vertrekt vanuit een empowerend verhaal . Mentor 
en	mentee	kunnen	evenveel	van	elkaar	leren.	Gelijkwaardigheid,	
vertrouwen	en	betrokkenheid	staan	centraal.	Vanuit	wederzijdse	
verwondering	en	inspiratie	wordt	er	gewerkt	aan	een	boeiend	
traject	voor	beide	partijen.

Het	proces	wordt	op	een	laagdrempelige	wijze	opgevolgd	door	
de Mentor2Work-coach zonder de doelstellingen van de mentees 
uit het oog te verliezen: hen versterken in hun zoektocht naar 

werk.	Aandacht	gaat	naar	duidelijke	en	vooraf	afgesproken	doelen,	externe	begeleiding	en	een	vooraf	
bepaalde	tijdsduur.

In totaal werden 279 matches gemaakt in de verschillende Vlaamse regio’s .

“Altijd een fijn moment, een duo 
laten starten. Wanneer de coach een 
mogelijk duo heeft opgemerkt, is het 
tijd om de deelnemers aan elkaar 
voor te stellen. Een succesvol gesprek 
voelt telkens aan als een kleine 
overwinning, in de praktijk is dat het 
begin van een zorgvuldig proces.
Duidelijk en op voorhand vastgelegde 
doelen, externe begeleiding en een 
vooraf bepaalde tijdsduur kenmerken 
dit instrument en zorgen ervoor dat 
we van mentoren spreken en niet van 
buddy’s.” 

49%

11%

40%

■ generiek
■ sectorspecifiek
■ jobspecifiek

Soort match

Guillermo, coördinator Mentor2Work
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“Ik had een mentor gevraagd met een gelijkaardige achtergrond als ik, die na een 
doctoraat een niet-academische loopbaan had. En die heb ik gekregen! Ik heb veel 
geleerd van Myriam. Bijvoorbeeld hoe ik mezelf kan verkopen door te focussen op 
mijn sterke kanten, bij het solliciteren, maar ook daarbuiten. En ik kan mijn Nederlands 
verbeteren: we hebben samen een sollicitatiegesprek geoefend! Bij Mentor2Work had ik 
voor het eerst het gevoel dat iemand geïnteresseerd was in mij en in mijn toekomst. Ze 
luisteren echt naar mij.”

“Mentor2Work was een heel leerrijke, boeiende en zinvolle ervaring. Voor mij ging 
het verder dan enkel en alleen iemand ondersteunen naar het vinden van een job. 
Ik heb Bérivan leren kennen als een heel warme persoon die veel levenswijsheid in 
zich heeft, en die mij op bepaalde dingen een frissere kijk heeft gegeven. Het einde 
van Mentor2Work betekent voor ons dan ook niet het einde van onze contacten. We 
zien elkaar nog geregeld en houden elkaar up-to-date over wat er zich afspeelt in ons 
leven.” 

Annelies, mentor

Violet, mentee
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4.5. De rol van de coaches
De rol van de coaches is in heel het mentoringsproces 
cruciaal.	De	coaches	hebben	afzonderlijke	contacten	
met	de	mentees	en	mentoren.	Ze	kennen	ieders	
persoonlijke	verhaal.	Ze	matchen	op	basis	van	concrete	
profielen,	specifieke	interesses	en	werkervaring.	
Vervolgens	fungeren	ze	als	bindmiddel	in	het	vormen	
van	de	duo’s.	De	coaches	motiveren	deelnemers	
om ervoor te gaan (kennismaking, uitwisseling van 
inzichten, ondersteuning in de zoektocht naar werk, 
vertrouwensband	opbouwen,	enz).	Ze	ontmoeten	de	mentees	en	mentoren	gezamenlijk	tijdens	de	
eerste	matching,	voor	een	tussentijdse	evaluatie	en	op	het	einde	van	het	traject.	Gedurende	heel	het	
mentoringtraject	staan	zij	paraat	voor	alle	vragen,	bemerkingen,	twijfels	en	verhalen.	De	sleutel	tot	
succes	is	een	goede	interactie	tussen	mentoren,	mentees	en	coaches.

“Graag maak ik deel uit van Mentor2Work, een 
fantastisch initiatief dat heel wat drempels voor 
mensen met migratieroots overbrugt, door de 
overdracht van kennis van iemand die ervaring 
en expertise heeft in onze samenleving. Een 
meerwaarde in al zijn vormen. Onze contacten 
maken het verschil: door taal, betrokkenheid en 
zorg.”

“Ik leerde het project zelf als een potentiële mentee kennen 
toen ik op zoek was naar een job. Ik had heel veel geluk dat 
Mentor2Work net op zoek was naar een regiocoach in Gent. 
Omdat ik vanuit mijn eigen ervaring zag hoe essentieel het 
project was voor werkzoekenden met een migratieachtergrond 
en hoeveel voldoening het ook de coaches gaf, solliciteerde ik 
meteen. Na een jaar werken als coach in twee verschillende 
regio’s vind ik het nog steeds geweldig wanneer ik twee mensen 
kan verbinden die van elkaar onderling enorm veel 
kunnen leren en die elkaar zonder Mentor2Work 
hoogstwaarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet.” 

Nóra, regiocoach Mentor2Work, Gent

Walter, regiocoach Mentor2Work, Mechelen-Vilvoorde

Coach

Mentor

Mentee
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MEER DAN MENTORING

De	regiocoaches	nemen	niet	enkel	contact	op	met	potentiële	mentoren	en	mentees.	
Ze	benaderen	ook	bedrijven en sectoren en doen concrete voorstellen, waardoor 
mentees	rechtstreeks	contact	hebben	met	werkgevers	en	een	aanbod	krijgen	op	de	
werkvloer.	Deze	werkervaringen	en/of	werkplekleren	zijn	zeer	uiteenlopend	(inleefmomenten,	
bedrijfsbezoeken,	stages	enz.)

Enkele concrete werkervaringen, waar Mentor2Work op heeft ingezet.

➜	 Inleefmomenten	bij	WZC	Orelia

➜	 Biostage	bij	ILVO

➜	 Bedrijfsbezoek	bij	Infrax

➜	 Bedrijfsbezoeken	bij	Arktos,	Euroconstruct,	ABVV

➜	 Temco	Lummen	en	IC

➜	 Stages	bij	Merhaba	en	Statera

➜	 BIS	stages	bij	Stad	Gent

➜	 Mentoring	binnen	lokale	besturen	of	bedrijven:	Stad	Gent	en	Ethias

“Het was een mooie kans om een stage te 
kunnen doen bij een boekhoudkantoor. 
Ik werd er goed ontvangen en ik kreeg 
de kans om in elke afdeling van het 
bedrijf te werken. Dat maakte dat ik niet 
alleen ervaring heb kunnen opdoen over 
technische en boekhoudkundige zaken, 
zoals boekingen en dossiers, maar ook in 
het algemeen een beter idee heb gekregen 
over hoe het eraan toegaat in zo’n bedrijf. 
Zo was het ook interessant om te ervaren 
hoe het eraan toe ging tussen collega’s en 
hoe de interacties verliepen. Voor mij was 
het een eerste “echte” werkervaring in de 
boekhoudsector in België. Ik heb er veel 
hulp gekregen en het was een positieve 
ervaring! Ik heb nu nog contact met een 
ex-collega. Dat zegt genoeg!” 

Angélica, mentee
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WERKNEMERS VAN EEN BEDRIJF ALS MENTOREN

Vanuit	Mentor2Work	worden	(privé-)ondernemingen	en	openbare	instanties	
benaderd,	gesensibiliseerd	en	gestimuleerd	om	via	mentoring	diversiteit	op	de	
werkvloer	te	bevorderen.	Mentor2Work-coaches	geven	informatiesessies	aan	de	

werknemers	in	het	bedrijf	en	lichten	mentoring	toe.	Voor	geïnteresseerden	zorgt	Mentor2Work	
voor een match met een werkzoekende en vervolgens begeleiden we werknemers in hun rol als 
mentor .

Mentoring	wordt	bovendien	opgenomen	in	de	interne	en	externe	communicatie.

Werknemers	leren	tijdens	verschillende	workshops	coachende	vaardigheden,	omgaan	met	
diversiteit,	het	traject	dat	een	nieuwkomer	in	België	doormaakt,	en	de	gevolgen	van	unconscious 
bias.	Ze	leren	deze	theorie	omzetten	in	de	praktijk	tijdens	het	mentoringsproces,	waarin	ze	
werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	ondersteunen	en	begeleiden.	De	werknemers	
krijgen	meer	inzicht	in	diversiteit	en	hun	vaardigheden	als	coach	worden	versterkt	en	het	bedrijf	
kan	mogelijkheden	creëren	voor	mentees	om	de	organisatie	beter	te	leren	kennen	door	een	
bedrijfsbezoek,	stage	of	andere	werkervaring.	Met	andere	woorden:	een	win-winsituatie	voor	het	
bedrijf	en	de	werkzoekende.

“Bij Ethias hechten we veel 
belang aan Maatschappelijk 
Verantwoord 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 opleidingen en zorgen 
voor de nodige back-up, zodat 
onze mentoren hun rol met 
vertrouwen 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!”

Yolande Duchateau, Ethias
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INCLUSIE OP DE WERKVLOER: EEN TOTAALAANPAK

Mentoring	in	samenwerking	met	bedrijven	kan	leiden	tot	duurzame	resultaten.	
Het	geeft	bedrijven	de	kans	om	meer	personen	met	een	migratieachtergrond	te	
bereiken,	waardoor	ze	met	minder	voor	de	hand	liggende	profielen	aan	de	slag	
kunnen gaan .

Bedrijven	kunnen	inclusiever	en	diverser	worden	door	te	streven	naar	een	divers	
personeelsbestand . Daarvoor is een totaalaanpak nodig waarvan mentoring deel kan uitmaken:

➜	 Een	duidelijke	visie	op	diversiteit,	verankerd	in	de	bedrijfsinterne	instrumenten:	waarden,	
meerjarenstrategie,	KPI’s,	doelstellingen	van	leidinggevenden	…

➜ Een visie die wordt gedragen door zowel het management als het personeel .

➜	 Onnodige	drempels	in	de	selectieprocessen	bestrijden	met	behulp	van	
voorbereidingsprogramma’s	en	trajecten,	om	zo	de	doorstroom	naar	de	eigenlijke	jobs	te	
garanderen.	Gebruik	van	voortrajecten	om	inzicht	te	krijgen	in	noden	en	drempels	en	te	
komen tot inclusievere standaardprocedures .

➜	 Coaching	en	mentoring	op	de	werkvloer.

➜	 Diversiteitstraining	en	-opleiding	kan	hier	nuttig	en	nodig	zijn.

➜ Goed uitgebouwd onthaalbeleid dat verwelkomend is ten opzichte van nieuwe 
medewerkers .

➜	 Duidelijk	non-discriminatiebeleid,	met	een	code	toegevoegd	aan	het	arbeidsreglement	
en	voorzien	van	tuchtsancties	om	discriminatie	op	de	werkvloer	tegen	te	gaan.

➜ Goed uitgebouwd opleidingsbeleid en een helder en transparant doorstroombeleid dat 
ook	oog	heeft	voor	diversiteit	in	de	hogere	echelons.

➜	 Integraal	taalbeleid	dat	aandacht	heeft	voor	klare	taal	bij	het	opstellen	van	vacatures,	in	
bedrijfsdocumenten	en	op	de	werkvloer.	Daarnaast	wordt,	waar	nodig,	taalcoaching	op	
de werkvloer aangeboden .

➜ Aandacht voor diversiteit en beeldvorming in het interne en externe 
communicatiebeleid.

➜	 Eventuele	aanpassingen	in	de	werkorganisatie:	bijvoorbeeld	een	uitsplitsing	van	
basiscompetenties	en	competenties	op	teamniveau,	jobcarving	en	-crafting,	flexibiliteit	
en	redelijke	aanpassingen	in	uurroosters.

➜	 Eventueel	ook:	het	aanpassen	van	de	bestaande	vakantieregelingen	(sommige	mensen	
met	een	migratieachtergrond	nemen	liever	hun	vakantie	op	in	één	blok	om	hun	familie	
te	kunnen	bezoeken	en	te	besparen	op	vliegtuigtickets),	een	inclusief	neutraliteitsbeleid,	
het	beschikbaar	stellen	van	een	gebeds-	of	stille	ruimte,	halal-	en/of	vegetarische	opties	
in	de	bedrijfskantine	en	op	bedrijfsrecepties	enz.

➜	 Een	cijfermatige	en	kwalitatieve	evaluatie	om	het	beleid	bij	te	sturen.
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MENTORING EN ANDERE POSITIEVE ACTIES VOOR 
MEER DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER

Tot	slot	behoort	mentoring	tot	een	hele	resem	van	mogelijkheden	onder	de	
noemer	‘positieve	acties’.	Positieve	acties	zijn	programma’s	en	maatregelen,	van	
tijdelijke	aard,	om	de	feitelijke	ongelijkheid	van	een	achtergestelde	groep	weg	te	werken.	Er	
is	nood	aan	uitgebreide	en	specifieke	maatregelen	ten	voordele	van	werkzoekenden	met	een	
migratieachtergrond	om	aan	hen	effectief	meer	kansen	op	werk	te	bieden.	Een	mentorschap	
inspireert	om	ook	gebruik	te	maken	van	andere	vormen	van	positieve	acties.

Werkgevers kunnen via positieve acties de inclusie binnen hun bedrijf bevorderen. In 
tegenstelling	tot	algemene	HR-	acties	zoals	onthaal-,	opleidings-	of	loopbaanbeleid,	houden	
positieve	acties	wel	de	belofte	in	van	een	effectieve	instroom	of	doorstroom	van	kansengroepen.	
Positieve	acties	vormen	de	brug	van	het	microniveau	van	de	onderneming	naar	de	beoogde	
macro-economische doelstellingen op het gebied van een hogere werkzaamheidsgraad en 
evenredige	participatie.

Positieve	acties	zijn	mogelijk	binnen	de	diverse	fases	van	het	arbeidsproces:

➜	 bij	werving	en	selectie	(voorbeeld:	specifieke	wervingsreserve,	minimumbereik	in	de	
verschillende	stappen	van	het	selectieproces,	eerste	fase	vacature	enkel	verspreiden	naar	
kansengroepen  . . .);

➜	 voorbereiding	van	sollicitanten	uit	kansengroepen	bij	in-	of	doorstroom	(voorbeeld:	
specifieke	voorbereidings-	en	mentoringsprogramma’s);

➜	 bij	opleiding	(voorbeeld:	voorbehouden	plaatsen	IBO,	BIS,	specifieke	programma’s	ifv-
doorstroom, voorrang in opleidingsbudget);

➜	 bij	erkenning	van	verworven	competenties	of	werkplekleren	(voorbeeld:	voorbehouden	
stageplaatsen	en	werkplekken	voor	kandidaten	uit	kansengroepen,	aanwervingsgarantie	
na	positieve	evaluatie	bij	gelijkaardige	vacature);

➜	 ook	bij	innovatie	van	de	arbeidsorganisatie	kan	rekening	worden	gehouden	met	de	
specifieke	noden	van	kansengroepen…	(voorbeeld:	job-	en	teamcrafting	in	functie	van	de	
instroom van kansengroepen) .

Om	effectief	inclusie	op	de	arbeidsmarkt	te	verwezenlijken	kunnen	werkgevers	een	shift	maken.

Zie	ook	brochure	Positieve	acties,	Minderhedenforum,	2018

 ☛ https://www.minderhedenforum.be/actua/detail/brochure-tijd-voor-positieve-actie

https://www.minderhedenforum.be/actua/detail/brochure-tijd-voor-positieve-actie
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5. Slot

Het	project	Mentor2Work	wordt	met	dit	eindrapport	afgesloten.	Het	bevat	een	beschrijvend	proces	
van	methodieken	en	praktijken.	Hoewel	het	nog	te	vroeg	is	om	de	effectieve	impact	van	het	project	te	
meten,	wil	het	Minderhedenforum	in	dit	rapport	zichtbaar	succesvolle	elementen	van	Mentor2Work	
naar	voren	schuiven	om	andere	mentoringsinitiatieven	en	tewerkstellingsinitiatieven	te	inspireren.

Mentoring	van	werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	naar	duurzaam	werk	wint	steeds	meer	
terrein,	zowel	projectmatig	als	beleidsmatig.	De	kansen	op	werk	worden	vergroot	en	het	brengt	
werkzoekenden	met	een	migratieachtergrond	en	ondernemingen	dichter	bij	elkaar.

Binnen	Mentor2Work	werd	geëxperimenteerd	met	meerdere	instrumenten	in	combinatie	met	
mentoring:

 r Mentoring in een directe samenwerking met ondernemingen

 r Mentoring en de zoektocht naar concrete werkervaringen

 r Mentoring	met	oog	voor	ondersteunende/parallelle	acties

 r Mentoring en versterkende vormingen voor zowel mentees als mentoren

Deze	voorbeelden	werden	verzameld	in	de	verschillende	inspiratieboxen	van	dit	rapport.

Laten we gezamenlijk de etnische kloof sluiten.
Samen zijn we meer.

Minderhedenforum:	is	een	erkend	participatieorgaan	dat	de	participatie	van	personen	met	een	
migratieachtergrond	in	de	samenleving	bevordert.	Ze	streeft	naar	de	evenredige	en	volwaardige	
participatie	van	mensen	met	een	migratieachtergrond	in	verschillende	maatschappelijke	domeinen,	
om	zo	de	transitie	naar	een	inclusieve	samenleving	te	realiseren,	vrij	van	racisme	en	discriminatie.	
Vanuit	de	leefwereld	en	de	beleving	van	mensen	met	een	migratieachtergrond	en	expertiseopbouw	
doet	het	Minderhedenforum	aan	belangenbehartiging	en	adviseert	ze	beleidmakers,	overheden,	
middenveldorganisaties,	(semi-)	private	organisaties	en	werkgevers	om	de	participatie	van	mensen	
met	een	migratieachtergrond	te	versterken.	Mentor2Work	was	een	structureel	project	van	het	
Minderhedenforum	in	het	kader	van	Focus	op	Talent	6 .

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit rapport!

6 Mentor2Work is een project van het Minderhedenforum en maakt deel uit van het Focus op Talent-beleid (2014-2019), dat wilde inzetten 
op initiatieven die de omslag naar een talentbenadering versnellen en/of vooroordelen doorprikken en/of structurele drempels aanpakken 
op de arbeidsmarkt.
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