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Doelgroep

Mentoring@Work maximaliseert voor 
werkzoekende anderstaligen met een 
migratieachtergrond uit Limburg de 
tewerkstellingskansen en integratie op de 
arbeidsmarkt, vergroot het draagvlak bij 
werkgevers en draagt bij aan meer inzicht en
expertise in sociale inclusie in de maatschappij
door samen te werken met  vrijwillige 
mentoren.

Mentoring@work richt zich op drie doel-
groepen:

   werkzoekende anderstaligen met een 

   migratieachtergrond uit Limburg

   vrijwillige mentoren 

   werkgevers (voor stage- of werkplekken)

Wat doet een mentor?
Jij deelt op vrijwillige basis jouw sociale en/of 
professionele expertise en netwerk met jouw 
mentee (= de anderstalige) en ondersteunt deze 
in de zoektocht naar een passende job of 
jobdoelwit en het verbeteren van de Neder-
landse taal.

Jij maakt hier het verschil!

Het juiste talent vinden voor bepaalde vacatures 
blijft de uitdaging voor elk bedrijf.

Mentoring@work biedt jou hierin een oplossing!

Werkzoekende anderstaligen met een migra-
tieachtergrond hebben vaak unieke ervaringen 
opgedaan in het buitenland. Ze brengen ook 
een andere invalshoek op zaken met zich mee 
wat tot nieuwe inzichten en methodieken kan 
leiden. Ze zijn bovendien erg gemotiveerd en 
flexibel ingesteld om een plaats te veroveren op 
de Belgische arbeidsmarkt.

Anderstaligen mee in jouw teams hebben, is 
voor beide partijen een duidelijke meerwaarde.

Er zijn verschillende formules mogelijk waardoor 
Mentoring@work voor iedere onderneming 
maatwerk biedt. Samen bekijken we welke vorm 
van tewerkstelling of werkplekleren het meest 
optimaal is voor uw bedrijf!

Wat biedt Mentoring@work?
Kennismaking met gedreven en getalenteerde 
anderstalige werkzoekenden.
Persoonlijke matching tussen mentor en mentee 
onder begeleiding van mentorcoaches.
Uitwisseling met andere mentoren door regel-
matige intervisiemomenten.
Maatgerichte workshops en vormingsmomenten 
rond nuttige thema's in kader van mentoring 
naar werk, gegeven door experten.
Vaste professionele mentorcoaches als 
aanspreekpunt die het hele traject ondersteunen 
en opvolgen op maat van het duo.

Hoe pak je dat aan?
Door regelmatig contact met je mentee -bij 
voorkeur minimum tweewekelijks voor een 
periode van 6 maanden- bespreken jullie samen 
de noden en behoeften. Dit kunnen zowel 
praktische vragen rond werk, tips voor een 
sollicitatiebrief of CV, vrijwilligerswerk, sociale 
integratie, morele steun of netwerken zijn. 



ContactinformatieWerkzoekende
anderstalige

met een
migratieachtergrond

Ben jij wie we zoeken?
werkzoekend met een migratieachtergrond?
ingeschreven bij VDAB?
wonend in Belgisch Limburg?
op zoek naar iemand die je kan helpen in je zoek-
tocht naar werk of het juiste jobdoelwit?
in het bezit van de nodige documenten om te 
mogen werken?
de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig, 
maar wil je hierin sterk verbeteren?

Dan ben je bij Mentoring@work aan het juiste
adres!

Wat mag je verwachten?
Je krijgt een persoonlijke match met een vrijwillige 
mentor onder begeleiding van professionele men-
torcoaches. Gedurende 6 maanden spreek je min-
stens tweewekelijks af met je mentor en volg je op 
regelmatige basis vormingen en workshops samen 
met andere mentees. 

Wij kijken er naar uit om jou te mogen onder-
steunen in je zoektocht naar werk!
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