
Mentor

➜ Wil je een maatschappelijk 
engagement opnemen?

➜ Heb je een coachende houding en/
of wil je deze versterken?

➜ Ben je bereid  2x/maand samen te komen?

➜ Heb je een goede kennis van de 
sector waarin je werkt?

➜ Ben je bereid om jouw ervaringen 
en expertise te delen?

➜ Ben je bereid om workshops 
en intervisie te volgen?

Mentee

➜ Ben je op zoek naar werk?

➜ Heb je een 
migratieachtergrond?

➜ Wil  je 2x/maand 
samenkomen met 
een mentor?

➜ Kan je hulp gebruiken 
van een mentor met ervaring?

➜ Wil je workshops individueel of in groep volgen?

Dit project is voor jou!

 

➜ Persoonlijke match 

➜ Ondersteuning door regiocoach

➜ Verfrissende en verrijkende contacten

➜ Gratis vormingen en intervisies op maat 

➜ Kans om een boeiende, 
nieuwe rol op te nemen 

➜ Uitbreiding van persoonlijk en 
professioneel netwerk 

➜ Je komt 2x/maand samen en dit 6 
maanden lang

➜ Je bouwt mee aan een onderlinge 
vertrouwensrelatie

➜ Je bekijkt samen hoe je de zoektocht naar 
werk kan aanpakken

➜ Je bent (op zoek naar) een professional uit 
de profit of non-profit die expertise deelt

 

Check ook onze website:  

www.mentor2work.be

Heb je interesse om anderen het nodige 
duwtje in de rug te geven en wil je graag jouw 
expertise en ervaringen delen? Schrijf je gratis 
in als mentor!  

Loopt je zoektocht naar werk moeilijk en wil je 
graag ondersteuning van een ervaren persoon? 
Schrijf je gratis in als mentee! Contacteer ons 
nu en maak deel uit van het Mentor2Work 
avontuur!

Mentor2work is actief in volgende regio’s: 
Limburg, Antwerpen, Gent, Mechelen, Vilvoorde, 
Kortrijk en oostende. Bekijk onze website  
www.mentor2work.be voor nog meer regio’s en 
gedetailleerde info. 

Vragen? Interesse?  
Mail ons op mentor2work@minderhedenforum.be 
en bellen kan op 02/ 245 88 30.
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Voor werkzoekenden met een migratieachtergrond 
is het niet altijd eenvoudig om een job te vinden. 
Ondanks diploma’s en/of relevante ervaring botsen ze 
in hun zoektocht naar werk op heel wat moeilijkhe-
den. Hoog tijd om daar iets aan te doen en om ervoor 
te zorgen dat superdiversiteit ook op de werkvloer 
weerspiegeld wordt! 

Om dat te bereiken, heeft het Minderhedenforum 
Mentor2Work in het leven geroepen. Mentor2Work 
wil de slaagkansen van werkzoekenden met een 
migratieachtergrond vergroten op de arbeidsmarkt 
door hen te matchen aan beroepsactieve mentoren. 
Zo versterken we hen niet alleen in de zoektocht naar 
werk, maar belichtten we ook hun unieke talenten en 
krachten. Onze missie? De afstand tussen werkgevers 
en werknemers met een migratieachtergrond verklei-
nen. 

Mentee 1 

Ania Herman 

Ik wil graag mijn vorige job in 
België uitoefenen, maar mijn 
kwalificaties worden over-
schaduwd door mijn gebrek 
aan zelfvertrouwen, onder 
andere omdat ik een nieuwe 

taal moet gebruiken. Ik ben er zeker van dat 
Mentor2Work een unieke en onschatbare er-
varing zal zijn die mij verder vooruit zal helpen.

Mentee 2

Asli Dinc

Ik neem deel aan Men-
tor2Work omdat ik een 
diploma heb waarmee 
ik veel richtingen uit 
kan, maar ik niet weet 
welke opportuniteiten de 
arbeidsmarkt mij te bieden 
heeft. Ik zoek een job die op mijn lijf geschre-
ven is en met een mentor wordt die zoektocht 
aangenamer. Het is fijn dat je er niet alleen 
voor staat. Je hebt iemand aan jouw zijde die 
in jou gelooft en die met jou wil werken aan 
een succesvollere en gelukkigere toekomst, die 
samen met jou bouwt aan een carrière. 

Mentor 3

Rezkallah Yassine
Beeldschermoperator 
Louis Dreyfuss Company

Het kriebelde om eens iets 
te doen in mijn vrije tijd, iets 
dat zou bijdragen aan het 
maatschappelijk belang, het 
contact met en samenwerken met anderen 
maakt dat je er niet alleen voor staat, elkaar 
stimuleren is fijn.

Mentor 4 

Christian Habiyaremye
Medewerker vervoersmaatschappij 

Als ik van betekenis kan 
zijn voor iemand door hem 
of haar te ondersteunen 
en te helpen met vragen 
of praktische zaken, dan 
wil ik dat doen. Soms is een 
schouderklop of een luis-
terend oor genoeg om een 
verschil te maken. 

Mentor 1

Astrid Faelens
Coördinator-expert 
Stad Gent

In mijn werk kom ik 
veeleer in contact met de 
theoretische aspecten van 
werkgelegenheidsbeleid. 
Via Mentor2Work maak ik face-to-face kennis 
met onze finale doelgroep. Het enthousiasme 
van mijn mentee is aanstekelijk. Onze contacten 
geven mij energie en ik kan mijn expertise eens 
op een heel andere manier aanwenden. 

Mentor 2

Erik De Corte
Stafmedewerker  
UZ Gent 

Ik vind het belangrijk om, 
ook in direct en persoonlijk 
contact, een bijdrage te kun-
nen leveren om mensen te 
helpen een plaats te vinden waar ze zich veilig 
en gewaardeerd voelen. Om in de zorgsector te 
werken, waar mijn ervaring ligt, moeten er tech-
nische, administratieve of culturele barrières 
overwonnen worden. Daar iemand bij helpen is 
mijn doel.  Het opzet van Mentor2Work speekt 
mij vooral aan door de persoonlijke benadering 
en de visie van empowerment van de mentee.
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