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Stad Gent motiveert personeel om vrijwillig
mentor van werkzoekenden te worden

Violet Oloibiri (l.) en Myriam Carlier (r.) leerden het voorbije jaar van elkaar. Myriam was

Violets mentor bij haar zoektocht naar werk.

De Stad Gent gaat op zoek naar tien stadsmedewerkers die op vrijwillige basis een

werkzoekende met migratieachtergrond naar werk willen begeleiden. De

organisaties DUO for a JOB en Mentor2Work zullen deze mentoren de nodige

vorming en ondersteuning bieden.

Diversiteitsactieplan

⏲



Mentorprojecten zijn voor alle betrokken partijen interessant. Werkzoekenden krijgen extra

steun in hun traject naar werk, bijvoorbeeld door samen met hun mentor een sollicitatiegesprek

in te oefenen. De begeleiders krijgen dan weer een inkijk in de uitdagingen waar

werkzoekenden voor staan, en op welke drempels zij soms botsen. De Stad Gent hoopt die

inzichten te kunnen meenemen om de eigen selectieprocedures nog meer inclusief te maken.

Daarnaast wil de Stad zich ook als werkgever tonen en nieuwe talenten aantrekken.

'Dit past in ons diversiteitsactieplan. Op dit moment zijn mensen met een
migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in onze organisatie. En daar
willen we iets aan doen. De Stad Gent gaat voor een getalenteerd
ambtenarenkorps dat een afspiegeling is van de samenleving.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Engagement vanuit de Stad

DUO for a JOB en Mentor2Work zijn twee organisaties die de jobkansen van werkzoekenden

met een migratieachtergrond willen verhogen. Hulp van een vrijwillige mentor is daarbij zeer

welkom. Organisaties zoals DUO for a JOB en Mentor2Work hebben al meer dan honderd

mensen uit alle lagen van de bevolking overtuigd om een rol als vrijwillig mentor op te nemen.

De Stad Gent engageert zich nu om voor tien extra gemotiveerde mentoren te zorgen.

Myriam en Violet

Enkele medewerkers van Stad Gent zijn vandaag al mentor. Myriam Carlier van de Dienst Werk

is een van hen. In 2019 was Myriam de mentor van de Keniaanse Violet Oloibiri, net als zij

iemand die na een doctoraat buiten de academische wereld werk hoopt te vinden.

'Ik had een mentor gevraagd die een gelijkaardige achtergrond had als ik, en
die heb ik gekregen! Ik heb veel geleerd van Myriam. Bijvoorbeeld hoe ik
mezelf kan verkopen door te focussen op mijn sterke kanten, bij het
solliciteren, maar ook daarbuiten.'
— Violet Oloibiri

Lees hier het volledige verhaal van Myriam en Violet.

Voor meer informatie over DUO for a JOB

http://www.mentor2work.be/2019/07/09/halfweg-hun-mentor2work-traject-de-klik-tussen-violet-en-myriam/
https://www.duoforajob.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail joris

wauters@stad.gent

Marion Cahen, DUO for a JOB, e-mail mcahen@duoforajob.be

Joke Clijsters, Mentor2Work, e-mail joke.clijsters@minderhedenforum.be

Bevoegd

Voor meer informatie over Mentor2Work

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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