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Opgeleide
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Met Hoog Opgeleide Anderstalige bedoelen we het 
volgende:

Je bent in het bezit van een Bachelor- of Master 
diploma uit je thuisland
Jij zoekt of kan ondersteuning gebruiken in je 
zoektocht naar werk en bent bereid hiervoor 
voldoende tijd en inspanning te leveren
Je bezit de correcte documenten om in België te 
kunnen werken
Je spreekt de Nederlandse taal al een beetje of net 
heel goed

Herken je jezelf hierin en je stapt graag mee in het 
Mentoring@work verhaal?

Maak dan snel een afspraak voor een verkennend 
gesprek bij  VDAB via:

Hasselt en Genk 
https://lokethooggeschoolden.youcanbook.me
Tongeren
https://lokethooggeschooldentongeren.youcanbook.me
Heusden
https://lokethooggeschooldenheusden.youcanbook.me

https

www.mentoringatwork.be

ww.facebook.com/mentoringatwork

Hilda Martens
+32 496 86 07 69

Ilse Janssenswillen
+32 496 19 00 21

mentoringatwork@gmail.com

Mentoring
Work@



Mentor Werkgever
Doelstelling
Doelstelling

Doelgroep

Mentoring@work begeleidt Hoog Opgeleide 
Anderstaligen (HOA’s) uit Limburg in hun zoek-
tocht naar een job op niveau van hun diploma 
en ervaring. 
VDAB Limburg financieert dit project.

Dit project volgt op twee projecten met gelijk-
aardige doelen:  @level2work en HOA@work. 
We vergroten de kans op tewerkstelling voor
deze doelgroep door de HOA’s te koppelen aan
een vrijwillige mentor met ervaring en een 
netwerk in de doelsector. Mentoring@work
ondersteunt en vormt zowel de mentor
als de HOA.

Mentoring@work richt zich op drie doel-
groepen:
   Hoog Opgeleide Anderstaligen

   Mentoren 

   Werkgevers (voor stage- of werkplekken)

Wat doet een mentor?
De mentor deelt op vrijwillige basis zijn of haar 
expertise en netwerk met de HOA en onder-
steunt deze in de zoektocht naar werk. 

Hoe?
Door regelmatig contact (min. 2x/maand) waarin  
praktische vragen rond werk op tafel komen, 
met extra focus op het stimuleren tot verbeteren 
van de Nederlandse taal.

Wat biedt Mentoring@work?
Kennismaking met gedreven en getalenteerde
werkzoekenden.
Uitwisseling met andere mentoren op regel-
matige intervisiemomenten en via social 
media.
Maatgerichte workshops rond nuttige thema’s
in kader van het ondersteunen van de HOA’s in
hun zoektocht naar werk.
Vaste mentorcoaches als aanspreekpunt die
het hele traject ondersteunen en opvolgen.

Jij maakt hier het verschil!

Door de schaarste op de arbeidsmarkt is het 
moeilijk om het juiste talent te vinden voor 
bepaalde vacatures.

Mentoring@work biedt je hierin een oplossing: 
Hoog Opgeleide Anderstaligen.

HOA’s hebben vaak veel ervaring en talent in het 
buitenland opgedaan. Ze brengen vaak ook een 
andere invalshoek op zaken met zich mee wat 
tot nieuwe inzichten en methodieken kan leiden. 
Ze hebben al een goede kennis van het Neder-
lands, zijn flexibel en erg gemotiveerd. 

HOA’s mee in de 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.


