
Samen naar
diversiteit op
de werkvloer

www.mentor2work.be



Wat is

Mentor2Work vormt duo’s van een vrijwillige mentor 
en een werkzoekende met migratieachtergrond. Een 
persoonlijke mentor die naast hen staat, hen versterkt 
en in hen gelooft, dat wérkt!  

Onze missie
Met Mentor2Work doorbreken we vooroordelen en ge-
ven we divers talent meer kansen op onze arbeidsmarkt. 
Het is hoog tijd dat superdiversiteit ook op de werkvloer 
te zien is, daar gaan we voor! 

Mentor2Work concreet
➜ Het duo spreekt gedurende 6 maanden, 2 keer per 

maand met elkaar af 

➜ De Mentor2Work coaches matchen mentoren 
en mentees op basis van hun noden, talenten, 
beroepssector en/of persoonlijkheid. De coaches 
ondersteunen en begeleiden dit traject.

➜ Workshops voor mentoren en mentees

“Door Mentor2Work 
heb ik geleerd hoe ik me 
verder kan ontwikkelen, 
hoe ik mijn connectie 
met andere mensen kan 
opbouwen, en hoe ik de 
juiste stappen kan volgen 
om mijn doel te bereiken.”

Mohamad Jarkas, 
mentee 



Word mentor!
➜ Je deelt als vrijwilliger je ervaring, passie en talenten 

met anderen 

➜ Je hebt een coachende houding en/of je wil deze 
vaardigheden ontwikkelen

“Een mentor die mij helpt door 
ervaring en een sterk netwerk, 
helemaal wat ik ervan verwacht 
had! Ik verloor steeds meer 
mijn zelfvertrouwen, maar door 
Mentor2Work kwam ik er weer 
helemaal bovenop!”

Fethia Aiad, mentee 

“Positiviteit, een luisterend 
oor zijn en geduld 
uitoefenen zijn de perfecte 
eigenschappen voor de rol 
van mentor. Mijn advies? 
Het gewoon doen om zo een 
ervaring rijker te worden!”

Olga Tessely, mentor 

Word mentee!
➜ Je bent op zoek naar werk

➜ Je hebt een migratieachtergrond 

➜ Je spreekt Nederlands, Frans of Engels

www.mentor2work.be



Wat bieden we
➜ Ondersteuning door professionele coaches
➜	 Gratis	interactieve	workshops	met	verschillende	

experten 
➜	 Uitbreiding	van	persoonlijk	en	professioneel	

netwerk

Wat verwachten we van jou
➜	 Gedurende	zes	maanden	kom	je	tweewekelijks	

samen	op	een	plek	en	tijdstip	naar	keuze.	Heel	
flexibel	dus!	

➜	 Je	bouwt	een	band	op	waar	vertrouwen	en	respect	
centraal staan 

➜	 Je	volgt	onze	workshops	

Mentor2Work is het tewerkstellingsproject van Minderhedenforum vzw.  
We zijn actief in Gent, Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde, Genk en Hasselt. 

Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli,  
Vooruitgangstraat 323/4, 1030 Brussel

Contacteer	ons	voor	meer	info	of	meld	je	aan!		

www.mentor2work.be
mentor2work@minderhedenforum.be

02	245	88	30

“The power of mentoring: 
successful people never 
reach their goals alone”


