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TWEE VASTSTELLINGEN

Jongeren met een 
migratieachtergrond krijgen 

moeilijker toegang tot de 
arbeidsmarkt.

De ervaring en vaardigheden van 50-
plussers worden onvoldoende 

gewaardeerd en benut.



ONZE MISSIE & 
DOELSTELLINGEN

Sociale en beroeps-
integratie voor 

jongeren verbeteren

Vaardigheden en ervaring 

van 50-plussers

waarderen

Sociale cohesie en 

lokale solidariteit

versterken

DUO for a JOB brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in 
contact met 50-plussers, die als vrijwilliger hun professionele ervaring 

inzetten om hen te begeleiden bij het bepalen van hun beroepsproject en het 
vinden van een job.



DUO, DAT ZIJN:

5151
duo’s opgestart 
waarvan

1773
actieve mentoren waarvan

17 vestigingen 
in België, Frankrijk en Nederland

408
in Oost-Vlaanderen
(Gent, Aalst en Waasland)

186
in Oost-Vlaanderen 
(Gent, Aalst en Waasland)

7 op de 10 jongeren 
vinden een job, stage of opleiding 
binnen 12 maanden



HET TEAM



Regio Aalst: project VOLT

👉 DUO for a JOB: met een 

mentor zoeken naar werk

👉 + zorgcoach

👉 Oefenen in arbeid in het atelier 

(schilderen, houtbewerking, 

metselen, naaien…)

👉 + zorgcoach

👉 Met een jobcoach 

zoeken naar werk

👉 + zorgcoach



OM BIJ DUO FOR A JOB TE STARTEN, 
MOET JE :

✔ Tussen 18 en 33 jaar oud zijn

✔ Een (niet-EU) migratieachtergrond hebben;

✔ Een geldige verblijfsvergunning hebben

🚫 Oranje kaart

🚫 A kaart met beperkte toegang tot arbeidsmarkt (studenten)

✔ In Oost-Vlaanderen wonen

✔ Actief op zoek zijn naar een job 

✔ Nederlands, Engels of Frans spreken

✔ Geregistreerd zijn of willen registreren bij VDAB

✅ Je sector of opleiding maakt niet uit! 



ONZE MENTEES

LEEFTIJD GESLACHT 



ONZE MENTEES

ACTIVITEITEN 
SECTOREN

OPLEIDINGSNIVEAU 



DE VOORDELEN VOOR MENTEES

Gratis Intensief Individueel Op maat



ONZE MENTOREN

✔ Zijn ouder dan 50 jaar

✔ Hebben een beroepservaring die ze kunnen inzetten 

✔ Zijn gedurende 6 maanden 2u per week beschikbaar

LEEFTIJD GESLACHT 



ONZE MENTOREN

BEROEPSSTATUUT

50 %
aan het werk

50%
(vroegtijdig) 

gepensioneerd

ACTIVITEITEN 
SECTOREN



ONZE METHODOLOGIE



IRL-training onder leiding van deskundigen en het DUO-team

= 8 modules met real-time groepsactiviteiten en activiteiten om

om thuis te ontdekken, in je eigen tempo.

Onthaal 

en inleiding

Interculturele 

relaties

Een duo 

in de praktijk

Luister-

vaardigheden

Parcours 

van een

vluchteling

Begeleiding 

van jongeren 

naar werk 

Zoektocht naar werk 

en opleiding
Migratie in België

OPLEIDING VOOR MENTOREN



ALS DUO WERKEN ZIJ AAN :

✔ Identificeren en verbetering van je vaardigheden

✔ Definiëren van je professionele project

✔ cv, sollicitatiebrief en simulatie interview

✔ Aanleren van codes op de arbeidsmarkt

✔ Overdragen van vak- en sectorkennis

✔ Ontmoeten en bezoeken van professionals

✔ Nieuwe netwerken opbouwen



ONZE IMPACT

Voor de mentees :

• weer vertrouwen krijgen in zichzelf en hun potentieel

• een betere kennis hebben van de arbeidsmarkt

• de tools voor het zoeken naar een job onder de knie krijgen (cv, 

sollicitatiebrieven,...)

Voor de mentoren :

• zich actief en nuttig voelen door hun ervaring en vaardigheden 
door te geven

• aansluiting vinden bij jongeren (hun realiteit, uitdagingen, 
dromen, enz.)

• geïnformeerd en betrokken worden in een stimulerende 
omgeving



DOELGROEP

Jongeren & 50+
GEEN opleidingsniveau, diploma of ervaring vereist 

om deel te nemen aan het programma 
(laagdrempelig)

KADER EN METHODOLOGIE

De mentoren worden gedurende 4 dagen 
opgeleid, elke deelnemer wordt individueel 

geïnterviewd, elk duo wordt gevolgd door een 
coördinator, tal van workshops tijdens het 

ondersteuningstraject, enz.

BEWEZEN EFFECTIVITEIT

Bijna 10 jaar bestaan, 4500 duo's, 
1500 mentoren, 16 vestigingen, 3 landen.

EXPERTISE

DUO doet enkel aan mentoring, niets anders. Een team 
van 80 mensen dat het programma zo efficiënt 

mogelijk maakt.

WAT MAAKT DUO FOR A JOB UNIEK?



De ervaring bij DUO heeft me geholpen om mijn draai te vinden, mijn beroepsproject 
te bepalen en mijn zelfvertrouwen terug te winnen. Daardoor kon ik ook een aantal 
vaardigheden ontwikkelen waaraan ik niet veel aandacht had besteed, en vooral de 
Belgische arbeidsmarkt beter leren kennen. Het was een geweldig avontuur en mijn 
mentor was altijd beschikbaar, heel geduldig en open-minded. Robert is nu iemand 
die echt telt voor mij!

Souleymane, mentee



Joëlle & Samsam

De DUO ervaring is meer dan iemand helpen 

een job te vinden”, vertelt Joëlle.

“We hebben samengewerkt om haar talenten 

te ontdekken en erachter te komen wat ze 

met haar leven wil doen.” Samsam voegt 

daar nog aan toe: “Dankzij mensen als Joëlle 

begin ik me thuis te voelen in België.”

“



Roger, mentor

DUO for a JOB is zeker bij de beste 

vrijwilligersorganisaties. Ik kan het vergelijken met 

andere organisaties, die zeker qua vorming en 

communicatie veel minder scoren. Het is mooi dat 

we onze ervaring kunnen doorgeven aan jonge 

mensen die daardoor een plaats kunnen 

verwerven in onze – voor hen vreemde –

arbeidsmarkt. Een must voor ons alletwee.

“



http://www.youtube.com/watch?v=UMmEQly9sB0


www.duoforajob.be - www.duoforajob.fr - www.duoforajob.nl


