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• Transnationaal  

• 03/2017 – 12/2019 
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• Aanzienlijke toestroom van asielzoekers in de EU in 2015-2016 (oorlog in 
Syrië, geopolitieke instabiliteit in Nabije en Midden-Oosten) 

 

• Integratie op de arbeidsmarkt is een KSF voor integratie in de samenleving 
(Konle-Seidl & Bolits, 2016) 

 

 

Ontstaan MeMoRe - context 
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• Taal – kennis van het Nederlands is onvoldoende 

• Mobiliteit naar het werk 

• Geen kennis van onze arbeidsmarkt, specifieke sectoren en jobs 

• Gap tussen werkervaring in thuisland en gevraagde competenties  

• Gebrek aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid op onze arbeidsmarkt 

• Weinig of geen sociaal netwerk / isolement 

• Geen professioneel netwerk voortvloeiend uit educatie of arbeidsmarkt  

• Gebrekkige en geen permanente huisvesting 

• Geen (toegankelijke) kinderopvang 

• Psychosociale problemen en trauma 

• Veel administratie te regelen voor formele instanties (ook gezinshereniging) 

• Discriminatie op de arbeidsmarkt en onwetendheid bij werkgevers hoe om te gaan 
met diversiteit (in teams) 

 

Hindernissen op de weg naar werk 



  
• Sterke motivatie en doorzettingsvermogen 

• Talenten en veerkracht  

• Uitdagers van het status quo – nodigen uit tot beweging, vernieuwing, openen, 
Spreken het creatief en menselijk potentieel aan van organisaties 

• Economisch potentieel van vluchtelingen 

• Sociale en mensenrechten 

• Sociaal inclusieve en duurzame samenleving  

• … 

 

Hefbomen op de weg naar werk 



 

• Het traditionele arbeidsmarktinstrumentarium om vluchtelingen (ruimer: 
mensen met een migratieachtergrond) op de arbeidsmarkt te integreren 
werkt niet goed.   

 

• Mentoring naar werk is een aanvulling op het reguliere 
arbeidsmarktinstrumentarium.  

 

• Mentoring naar werk ondersteunt de mentee in het opbouwen van sociaal 
en psychologisch kapitaal, zoals het uitbouwen van een sociaal en 
professioneel netwerk, zelfredzaamheid of vergroten van zelfvertrouwen. 

 

 

 

 

Ontstaan MeMoRe - context 



Mentoring-naar-werk 

 

 

https://www.memore.be/mentoring-to-work/definition-1/ 
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• Mentoring-naar-werk wordt 
ingezet om de integratie van 
mensen met een 
migratieachtergrond (o.a. 
vluchtelingen) te 
ondersteunen, en was vooral 
gericht op hoogopgeleiden 
(Petrovic, 2015) 

 

• Nochtans is 2/3e van de                                                                                               
vluchtelingen laagopgeleid 

 

Ontstaan Mentoring-to-NEC 



 

• OCMW’s maken vaak gebruik van art.60§7 voor het tewerkstellen van 
vluchtelingen, zowel voor hoog- als laagopgeleiden (activering en sociale 
rechten). 
 

• Tewerkstelling gebeurt vaak in sociale economie ondernemingen (SE), die 
dit ook als een opportuniteit zien. 
 

• Maar… tewerkstelling via art.60§7 in SE leidt vaak niet tot duurzame 
tewerkstelling in NEC. In de praktijk is er ook een kloof.  

 

NOOT:   

werd sinds laatste staatshervorming hervormd tot TWE (Tijdelijke Werk Ervaring)  

Ontstaan Mentoring-to-NEC 

https://www.ocmw-verhalen.be/wat-is-een-artikel-60-tewerkstelling


 
Mentoring naar  
werk initiatieven 

Vlaanderen, Duitsland, 
Zweden, Frankrijk, UK, 

Denemarken en Australië 

Leidende vraag 

Is het zinvol om een mentoring naar werk model te ontwikkelen voor 
laaggeschoolde vluchtelingen tewerkgesteld via art. 60§7 in de sociale 
economie dat de doorstroom naar het normaal economisch circuit 
ondersteunt in functie van meer duurzame tewerkstelling?  

 

En hoe ziet dit er dan uit?  



Meerwaarde volgens SE bedrijven 
 

Informele en intermenselijke karakter van mentoring naar werk!  
 

• Overgang van de ene naar de andere werkplek wordt ondersteund door iemand met 
ervaring in de sector  

• mentor kent de gevoeligheden binnen bedrijven en sector 

• beter inschatten of NL voldoende / nodig is 

• mentor heeft een ruim en vaak ook sectorspecifiek netwerk 

• begeleiding buiten de werkcontext in overgangsfase  

• met meer vertrouwen iemand aannemen 

 

• Aanmoedigende aanwezigheid in aanvulling op formele diensten (OCMW, VDAB, …) 

• Draagt bij aan economische (invulling lege arbeidsplek) en sociale doelstellingen 
(SDG) 

• Mentee heeft een sociaal netwerk – betere (geestelijke) gezondheid – hulpbronnen 
indien nodig (ook na einde mentoring, betekenisvol neveneffect… ) 

 



1-op-1 mentoring 

 

Rekruteren Training Matching Mentoring Mentoring 



Kernactiviteit: 1-op-1 mentoring 

• Laaggeschoolde vluchtelingen, reeds werkzaam (echter 
tijdelijk) 

• Doorstroom problematiek -- kans op werkloosheidsval 
• Meerdere actoren betrokken (van bij het begin) met een 

rol in het begeleiden naar (duurzame) tewerkstelling 
• Ander profiel van mentoren – andere 

rekruteringskanalen 
 
 
 
 

• Diversifiëring van matching (generiek, job- en 
sectorspecifiek) 

• Langere trajecten mogelijk – mogelijks intenser 
• Een ‘mentorwissel’ mogelijk 

 



 

Ondersteuning M2W organisatie 

• Uitwisselingen van ervaringen voor mentees 
• sterke facilitatoren / hosts 

 
 

• Gidsen voor ondersteuning op diverse levensdomeinen - 
holistische benadering  

 



 

Creëren van mogelijkheidsruimtes 



• Ontmoeting, leren en community building 
– uitnodigen, vrijwillig engagement 

– delen van, uitwisselen, ontmoeten staat centraal 

– bouwen op positieve zijde van participatiesamenleving / vermaatschappelijking 

 

• Ondersteunen van doorstroom – co-creatiecirkels  
– geïntegreerde samenwerking (zie: Werkplek Vluchtelingen Gent) – neutraliteit (!) 

– bruggenbouwers 

– openen van ‘gateways’  

– eye-openers 

 

• Ondersteunen van werkgevers én teams in het NEC 
– grote nood aan omgaan met diversiteit 

– met nieuwe blik naar jobs en werk kijken  

– expertise van M2W initiatieven 

 

Creëren van mogelijkheidsruimtes 



www.memore.be 
 

 

http://www.memore.be/


 

https://www.memore.be/mentoring-models/mentoring-to-nec/ 
https://sociaal.net/achtergrond/mentoren-wijzen-vluchtelingen-de-weg-op-onze-

arbeidsmarkt/ 
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Contact:  
Hefboom voor sociaal en duurzaam ondernemen 

Valérie Carrette 

Valerie.carrette@hefboom.be 

0032/479.98.38.51 
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