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O1 IN HET KORT
DUO

2014
2015

STEUN EN ERKENNING
We worden in 2014 gesteund door de eerste
Social Impact Bond (SIB) in België en krijgen
financiële steun van mecenassen en stichtingen
die in het project geloven. Deze financieringen
zijn een echte springplank! De vereniging
gaat van twee vrijwilligers naar vier voltijdse
werknemers ... en meer dan 100 mentoren.
We verhuizen naar nieuwe lokalen. Ondertussen
werkt het operationele team met een nieuwe, op
maat ontwikkelde CRM-tool voor de operationele
follow-up: automatisering van administratieve
taken, gegevensanalyse en rapportage. Er zijn al
200 duo’s gevormd!

2016
2017

WAT IS DUO FOR A JOB?

De impact van ons mentorprogramma wordt
in het kader van de Social Impact Bond
wetenschappelijk gemeten: het is een succes!
Het operationele team wordt groter en ontwikkelt
nieuwe workshops om de ervaring van de
mentoren en de mentees te vervolledigen
en te verrijken: cv-workshops, gesimuleerde
sollicitatiegesprekken enzovoort.

Wij bij DUO for a JOB zijn er vast van overtuigd dat intergenerationele mentoring een antwoord biedt op
de problemen die jongeren met een migratieachtergrond ondervinden in hun zoektocht naar werk. Onze
aanpak is een middel om de vaardigheden en de ervaring van onze mentoren op een waardevolle manier
in te zetten, en een kans om ‘samen leven’ te bevorderen door vooroordelen en stigma’s te bestrijden.

In 2017 openen de vestigingen in Antwerpen
en Luik hun deuren. Dankzij die uitbreiding en
schaalverandering kunnen we in 12 maanden
tijd 500 duo’s samenstellen.

Wij willen een platform aanreiken om deze ontmoetingen mogelijk te maken, met een professioneel en
hartelijk kader dat onze duo’s begeleidt.

SYSTEMISCH EFFECT EN
INTERNATIONALE ONTWIKKELING

DE EERSTE STAPPEN

2012
2013

4

STRUCTURERING, IMPACT EN
NATIONALE GROEI

Frédéric Simonart en Matthieu Le
Grelle bedenken de grote lijnen voor
een intergenerationeel en intercultureel
mentorprogramma. Een project dat moet
bijdragen aan een meer rechtvaardige, meer
solidaire samenleving, die haar verschillen als
een bron van rijkdom ziet. Ze reizen, testen hun
idee, verfijnen de methodologie. Dankzij het
enthousiasme van de sector, van deskundigen
en vrijwilligers staat het project in een mum van
tijd op poten en kunnen de eerste mentoren en
jongeren aan hun avontuur beginnen.

2018
2019

We werken onze strategie van belangenbehartiging
uit, consolideren onze ervaring en ontwikkelen
onze expertise rond de thema’s tewerkstelling
en sociale cohesie. We zetten meer in op
ondersteuning (hr, communicatie, logistiek,
fundraising) en blijven in Vlaanderen groeien met
de opening van een vierde vestiging in Gent.
Enkele maanden later begint ons Europese
avontuur. Eerste halte: Parijs! Voorbereidende
analyse, verkenning van het Parijse ecosysteem,
aanwerving van het team, mobilisering en
opleiding van de eerste mentoren. In de herfst van
2019 komen de eerste Franse duo’s tot stand.
JAARVERSLAG 2021
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ONZE IMPACT
CORONACRISIS EN MENTORING 2.0

2020

In de context van de coronamaatregelen
werken we vanaf de eerste lockdown aan
een plan om onze activiteiten te hervatten
door onze methodologie te digitaliseren. We
begeleiden mentoren en mentees op de weg
naar digitalisering dankzij een systeem van
geleende apparatuur (er zijn al meer dan 200
computers verdeeld) en basisopleidingen IT
door onze vrijwillig(st)ers. Vanaf mei is er weer
een face-to-face alternatief: we heropenen
onze ontmoetingsruimten en organiseren
ontmoetingen in de open lucht, zodat dit type
begeleiding voor werkelijk iedereen toegankelijk
blijft, vooral voor de meest kwetsbaren.

MEER DAN 7
OP DE 10
jongeren vinden een
positieve oplossing (een job,
een stage of een geschikte
opleiding)

EEN NIEUWE WIND

2021

Dit jaar is een nieuw keerpunt in de geografische
groei van de vereniging: in Frankrijk en in
Nederland openen drie nieuwe vestigingen
vrijwel gelijktijdig hun deuren (Lille, Marseille
en Rotterdam). In België breiden we onze
activiteiten uit in middelgrote steden (Aalst, SintNiklaas).
Voor het eerst sinds zijn oprichting bereikt DUO
de belangrijke kaap van 1.000 gevormde duo’s op
één jaar tijd, en voor de tweede keer krijgen we
de bevestiging dat DUO for a JOB in aanmerking
komt voor een Social Impact Bond, deze keer in
Frankrijk!

4034
DUO’S
GEVORMD
SINDS 2013

62 mentoropleidingen, 380 informatiesessies
voor mentees, 200 informatiesessies voor
mentoren, 10.000 uur begeleiding van duo’s
2600 uur persoonlijke gesprekken met mentees,
700 uur intervisie met mentoren… En urenlange
gesprekken, vragen en gezellige momenten !

6

9 op de 10 mentoren

1569

BEGINNEN AAN EEN NIEUW
BEGELEIDINGSTRAJECT

ACTIEVE
MENTOREN

JAARVERSLAG 2021
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O2 HOOGTEPUNTEN

ONS TEAM

2021

68 MEDEWERK(ST)ERS
IN 10 VESTIGINGEN
Verschillen zijn een rijkdom, ook in het team van DUO for a JOB!
Of het nu gaat over talen, opleidingen, herkomst, culinaire smaken,
ambities of dromen: diversiteit is niet alleen een waarde maar ook
een realiteit in ons team.

DUO heeft het hele jaar door gewerkt om jongeren en mentoren een stem te geven,
om mensen bewust te maken, om zijn expertise te delen en grenzen te verleggen. Een
terugblik op de hoogtepunten van 2021.

150
VRIJWILLIGERS

Onze mentoren en onze medewerk(st)ers kunnen rekenen op vrijwilligers
met uiteenlopende achtergronden. Zij
ondersteunen de vereniging met de
administratie, boekhouding, juridische
kwesties, informatica, vertalingen en
naleesrondes, of helpen met de strategie
en de fondsenwerving.

Ik heb weer zelfvertrouwen. Mijn mentor heeft me moed ingesproken toen ik dat nodig
had en was altijd bereid om te luisteren. Ik had het gevoel dat ik in mijn zoektocht naar
werk echt begrepen en gesteund werd. Ik heb betere motivatiebrieven leren schrijven,
ik begrijp nu beter wat een recruiter verwacht en ik kan vacatures ontcijferen. Ik heb
vooral geleerd om niet meer aan mezelf te twijfelen en ik weet nu wat mijn talenten zijn.
Adeline, mentee

LENTE 2021: EEN PEILING OVER
DE GEVOLGEN VAN CORONA
Om de impact van de coronacrisis op jongeren
te begrijpen heeft DUO for a JOB een peiling
gehouden bij meer dan 300 mentees en
mentoren.
De coronacrisis heeft bestaande obstakels
versterkt en er nieuwe toegevoegd: grotere
sociale en financiële moeilijkheden en moeilijk
toegankelijke overheidsdiensten, onder andere
door de digitalisering.
ONTDEK ONZE PISTES VOOR EEN
INCLUSIEVE TOEKOMST
www.duoforajob.be/nl/etude-digital-divide-nl/

8

JAARVERSLAG 2021

9

EEN MENTOR VOOR IEDEREEN DIE
HET NODIG HEEFT

EEN NIEUW ERVARINGSVERSLAG
Deze nieuwe editie van het ervaringsverslag
is het resultaat van ruim 4.000 gesprekken en
begeleidingen. Ze bevestigt helaas de structurele
ongelijkheden: ondanks de diploma’s hebben
jongeren met een migratieachtergrond nog
steeds moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt.
De federale en gewestregeringen van dit land
streven wel naar een werkzaamheidsgraad van
80% tegen 2030.

In maart sloot DUO for a JOB zich aan bij het
Collectif Mentorat in Frankrijk, een coalitie
van verenigingen die zich inzetten voor het
bevorderen van de ontwikkeling van mentoring
in Frankrijk. Het collectief coördineert het project
«1 jeune, 1 mentor», dat in de periode 2021-2022
300.000 jongeren een mentor wil aanbieden.

LEES DE SAMENVATTING

CAMPAGNE OVER VOOROORDELEN
Deze zomer heeft DUO in België een campagne
over vooroordelen georganiseerd. De naam:
«Ontmoeting als instrument voor sociale
relance»
Vooroordelen zijn schadelijk voor zowel
het individu als de gemeenschap. Laat ons
de voorwaarden scheppen opdat eenieder,
ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht, zijn/haar
talenten kan ontplooien en delen?
LEES DE OPINIE

www.duoforajob.be/nl/ontmoeting-als-instrument-voor-sociale-relance/

4 NIEUWE VESTIGINGEN
IN 3 LANDEN!
DUO for a JOB blijft uitbreiden in België, Frankrijk
en Nederland om onze diensten aan zoveel
mogelijk mensen aan te kunnen bieden. We
openden daarom 4 nieuwe vestigingen in Aalst,
Lille, Marseille en Rotterdam.
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www.duoforajob.be/nl/
belangenbehartiging/onze-publicaties/
ervaringsverslag_2021/

Om die ambitieuze doelstelling te bereiken is de
inclusie van jongeren van buitenlandse afkomst
in de Belgische samenleving, en meer bepaald
de arbeidsmarkt, een essentiële factor. Lees
de conclusies van ons ervaringsverslag en de
negen concrete actiepistes die wij voorstellen
om deze transitie mogelijk te maken.

EEN PODCASTREEKS
Ze heten Siham, Gebril, Ibrahima, Gitana en
Dieuleveut. Het zijn jongeren met een pak
vaardigheden, mogelijkheden en ervaring die
staan te popelen om volop deel te nemen aan
het maatschappelijke en economische leven in
België.
Ze hebben heel andere profielen, andere
dromen en een andere achtergrond, maar één
ding hebben ze gemeen: in hun zoektocht
naar werk worden ze geconfronteerd met
obstakels omdat ze jong zijn en omdat ze een
migratieachtergrond hebben.
Met deze podcastreeks wilden we onze
vaststellingen vormgeven door wat afstand te
nemen van de theorie en dieper in te gaan op het
menselijke aspect. We hebben de jongeren en
hun verhaal alle ruimte gegeven, zodat je in hun
huid kan kruipen, kan luisteren en proberen te
begrijpen hoe het is om in 2021 als jongere met
een migratieachtergrond naar werk te zoeken.
Luisteren is de eerste stap naar verandering.
JAARVERSLAG 2021
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O3 PROGRAMMA

DE WARMSTE WEEK: EEN GOLF VAN
SOLIDARITEIT IN VLAANDEREN

ONS

Voor het vijfde jaar op rij sprong DUO for a JOB
op de kar van De Warmste Week, die dit jaar
werd georganiseerd rond het centrale thema:
«Kunnen zijn wie je bent». Vlaanderen kwam
massaal in actie: de campagne maakte 200
solidariteitsprojecten (waaronder DUO for a
JOB!) bekend bij het grote publiek en zamelde
meer dan 3 miljoen euro in. Met dit geld kunnen
de geselecteerde organisaties hun project
realiseren rond het centrale thema: “Kunnen zijn
wie je bent”.

Door de coronacrisis moesten we ons programma in 2020 herzien zodat het voor
iedereen toegankelijk zou blijven. We hebben de acht grote stappen van onze
methodologie volledig gedigitaliseerd, zonder in te boeten aan kwaliteit of gezelligheid. In
2021 zijn we op deze hybride manier blijven werken (face-to-face of digitaal, naar keuze).

Ik ben weldra klaar met mijn achtste duo en ik ben meer dan ooit overtuigd van het
enorme nut van het programma. Naast zijn eerste doelstelling, namelijk jongeren helpen
om een interessante job te vinden, levert DUO ook een actieve bijdrage aan een betere
samenleving door contacten en solidariteit tussen generaties en culturen te stimuleren.
Deelnemen aan het programma is gegarandeerd een persoonlijke verrijking, zowel voor
de mentor als voor de mentee!
Bernard, mentor

METHODOLOGIE
EN LEVENSCYCLUS

01

INFOSESSIES

Elke vestiging organiseert verschillende keren per
maand collectieve infosessies om het project voor
te stellen, ieders taak toe te lichten en vragen van
toekomstige mentees en mentoren te beantwoorden.
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02

INTAKEGESPREK

We nodigen toekomstige mentoren / mentees uit
voor een intakegesprek met een coördinator of
coördinatrice van de vereniging, om hen beter te
leren kennen en meer te vernemen over hun ervaring en hun verwachtingen.

03

MENTOROPLEIDING

05

DE EERSTE ONTMOETING

Dit is voor iedereen de gelegenheid om kennis te
maken. De bedoeling: kijken of het (al dan niet)
klikt tussen het duo dat het team heeft samengesteld. Beiden krijgen 24 uur tijd om rustig na te
denken of ze samen verder willen gaan.

06

Nieuwe mentoren volgen een opleiding om de
fundamentele knowhow en vaardigheden van de
perfecte mentor onder de knie te krijgen. Door
de pandemie moesten we voor de vier fysieke
lesdagen iets anders bedenken. Dankzij de overschakeling naar afstandsonderwijs konden we
onze aanpak zowel technisch als pedagogisch
compleet herwerken. We vormden de opleiding
om tot 8 e-learningmodules over verschillende
weken, met online groepsactiviteiten in realtime en
activiteiten die iedereen thuis op eigen tempo kan
ontdekken. De activiteiten op eigen tempo blijven
bestaan en de groepsactiviteiten worden zodra
dat mogelijk is weer fysiek georganiseerd, want
we kunnen allemaal wel weer wat echt menselijk
contact gebruiken.

DE MENTOROVEREENKOMST

Als de mentee en de mentor het zien zitten, organiseert de vereniging een tweede ontmoeting om
de mentorovereenkomst te ondertekenen. Deze
morele toezegging verbindt de mentor, de mentee
en DUO for a JOB en verduidelijkt het kader en de
wederzijdse verbintenissen van alle partijen. Dit
is het ‘officiële’ beginpunt van de begeleidingsperiode.

04

MATCHINGSESSIES

It’s a match! Het team stelt nieuwe duo’s samen
op basis van tal van criteria (activiteitensector,
gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid
enz.) en rekening houdend met de respectieve
behoeften en vaardigheden. Een echt team, geen
algoritme.

14
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07

DE BEGELEIDING

Het duo komt zes maanden lang twee tot drie uur
per week samen, face-to-face en/of online. Eerst
nemen mentor en mentee even de tijd om elkaar
te leren kennen en vervolgens maken ze de balans
op van de situatie van de mentee. Daarna stelt het
duo een realistisch actieplan op, met een beschrijving van de doelstellingen en hoe ze die praktisch
zullen proberen te bereiken. Door hun ontmoetingen ontstaat er tussen mentor en mentee geleidelijk aan een unieke en bevoorrechte persoonlijke
band. Dat maakt een echte begeleiding op maat
mogelijk, die uniek is en sterk verschilt van duo tot
duo, afhankelijk van het tempo en de behoeften
van beide partners.

08

DE EVALUATIE

Na afloop evalueren de deelnemers of het programma aan hun verwachtingen heeft voldaan
en de doelstellingen bereikt zijn. Die informatie is
een waardevolle maatstaf van de impact van het
programma en helpt ons om het te verbeteren.

BEGELEIDINGSTOOLS
Tijdens het hele verloop van de mentoring bieden we onze mentoren en mentees
tal van begeleidingstools en -diensten.

WORKSHOP TER VOORBEREIDING
VAN SOLLICITATIEGESPREKKEN

Collectieve en interactieve
workshop voor mentees om de
belangrijkste vragen van een
sollicitatiegesprek te overlopen.
Een gelegenheid om ervaringen
en tips en tricks te delen en
om vragen te beantwoorden.
Een belangrijke stap in de
aanloop naar een gesimuleerd
sollicitatiegesprek!

SIMULATIE VAN EEN
SOLLICITATIEGESPREK

Gefilmde simulaties van
sollicitatiegesprekken met een
hr-vrijwillig(st)er, zodat mentees
kunnen oefenen en leren wat hun
sterke of zwakkere punten zijn.

WORKSHOP ‘CV EN
SOLLICITATIEBRIEF’

Peter heeft me altijd zonder aarzelen geholpen en gesteund. DUO for a JOB is een
van de beste dingen die me hier zijn overkomen. Vroeger had ik de indruk dat ik er
alleen voorstond, maar sinds ik mijn mentor Peter hebt ontmoet, denk ik dat niet meer.
Ik had echt iemand nodig zoals hij. Hij stelt zich heel neutraal op, zonder enig oordeel
over me te vellen.
Panthea, mentee

16

Workshop waarin de mentoren
hun kennis van de onmisbare
tools bij de zoektocht naar een
job kunnen bijspijkeren. Een
hr-vrijwillig(st)er overloopt de
do’s en don’ts voor een goed
opgestelde en gestructureerde cv
en sollicitatiebrief.

JAARVERSLAG 2021
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DUO-GIDSEN*

NALEZEN CV
EN SOLLICITATIEBRIEF.

Deze gidsen, opgesteld door
mentoren, bevatten do’s en
don’ts en een lijst van partners
(zowel uit de overheid als uit het
verenigingsleven) voor het zoeken
van een woning of kinderopvang,
of om als ondernemer aan de slag
te gaan.

Dit zijn de twee allerbelangrijkste
tools bij de zoektocht naar een
job. Wie kan daar beter met tips
en advies bij helpen dan een
vrijwillig(st)er of het hr-team van
een partneronderneming?

INTERVISIES

Gesprekken tussen mentoren,
begeleid door een bemiddelaar.
Elke mentor neemt er ten minste
tweemaal per begeleiding aan
deel. Het is een gelegenheid
om samen over moeilijkheden,
successen en goede praktijken te
praten.

*

beschikbaar in Brussel

LOGOPEDIESESSIES*

Vrijwillige specialisten zorgen
voor een individuele begeleiding
van mentees die aan problemen
met hun uitspraak willen werken,
zodat ze zich vlotter kunnen
uitdrukken.
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LINKEDIN-WORKSHOP

EEN LUISTEREND OOR

In deze workshop maken onze
mentoren zich vertrouwd met dit
professionele sociale netwerk. Ze
leren hoe zij het platform, maar
vooral hun mentees, optimaal
kunnen benutten.

Mentoren kunnen bij deze dienst
terecht met psychologische
problemen waar hun mentees mee
kampen. Vrijwillig(st)ers luisteren,
geven advies en oriënteren.

JAARVERSLAG 2021
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O4 RESULTATEN
ONZE

PROFESSIONEEL STATUUT

50%
Actief

DE MENTOREN

50%

(Brug)gepensioneerd

WIE ZIJN ZE?
Ondanks de nog steeds moeilijke situatie door de gezondheidscrisis, konden
we in 2021 rekenen op een community van 1569 mentoren die meer dan ooit
betrokken en solidair waren. Zij beseffen immers dat ongelijke kansen de
jongeren nog harder treffen. Dat onze mentees op een mentor kunnen rekenen,
is dus van het allergrootste belang. De mentor is namelijk de boost die deze
jongeren nodig hebben om hun volledige potentieel waar te maken.

ACTIVITEITENSECTOREN

LEEFTIJD EN GESLACHT

Onze mentoren zijn of waren actief in meer dan 50 verschillende beroepssectoren. Hun diversiteit is dan
ook een sterke troef voor de samenstelling van de duo’s.

20
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WAT ONTHOUDEN ZIJ VAN DEZE ERVARING?

Enerzijds kunnen de mentoren alle kennis
en ervaring die zij in hun loopbaan hebben
verworven, benutten om de mentees te helpen
met de obstakels op hun weg naar werk. Anderzijds delen de mentees hun levenservaringen, hun projecten, hun ambities en hun
twijfels met hun mentoren. Ze geven hen een
unieke inkijk in hun werkelijkheid.

DUO STORY : ALI & MARNIC

Het is een echte ‘win-winsituatie’, waardoor mentoren:

Actief en verbonden blijven
Zich nuttig voelen
Hun vaardigheden benutten en
doorgeven
Hun vooroordelen in vraag
stellen
Nieuwe vaardigheden leren en
ontwikkelen

Marnic was 30 jaar lang directeur Communicatie in verschillende organisaties, onder andere
bij P&V Insurance, waar hij ook aan het hoofd stond van de door hem opgerichte filantropische
stichting. Op zijn 65e is hij eveneens lid van de raad van bestuur van een aantal ngo’s, en eind
2020 wordt hij mentor bij DUO: naast zijn algemene engagement wil hij zich ook op een persoonlijk niveau inzetten.
Het klikt onmiddellijk met Ali, zijn eerste mentee, een jonge Afghaan die samen met zijn moeder
en zijn zus het geweld in Kaboel is ontvlucht. Hij komt in 2016 in België aan en brengt bijna twee
jaar door in een asielcentrum voor hij in Gent gaat wonen. Hij spreekt zes talen (Dari, Pashto,
Hindi, Engels, Frans en Nederlands), is uiterst gemotiveerd en beschouwt alles als een kans.
«Als je wil leren, dan zul je leren. Of je dat al dan niet met de glimlach doet, dat is je eigen keuze,
je eigen beslissing.»
Ali heeft een vrij duidelijk doel voor ogen. Hij wil maatschappelijk werker worden om mensen te
helpen. Samen met Marnic onderzoekt hij verschillende mogelijkheden. Ze ontmoeten andere
mentoren en werken samen aan de manieren waarop Ali werk zoekt. Het gaat zo goed dat Ali
zijn droomjob uiteindelijk te pakken heeft gekregen: hij is nu sociaal begeleider in een Fedasil-centrum. «Ons wederzijds respect en vertrouwen hebben van ons duo een bijzonder warme
en erg verrijkende ervaring gemaakt,» getuigt Marnic. We zijn allebei gegroeid!

22
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OPLEIDINGSNIVEAU

48%
17%
10%

DE MENTEES
WIE ZIJN ZE?
De 4034 jongeren die DUO heeft begeleid (waarvan 940 in België in
2021), variëren in leeftijd van 18 tot 33 jaar en zijn van buitenlandse
afkomst (buiten de Europese Unie). Ze hebben allemaal hun eigen
profiel en parcours, en hoewel elk duo uniek is, is het interessant om
in te zoomen op enkele grote tendensen.

14%
11%

Geen (erkend) diploma, waarvan de helft minstens
een diploma secundair onderwijs heeft in hun land
van origine
Diploma < secundair onderwijs
Diploma secundair onderwijs
Bachelor
Master

NATIONALITEIT EN AFKOMST

76%
24%

buitenlandse nationaliteit
belgische nationaliteit

LEEFTIJD EN GESLACHT

Juridisch statuut en verblijfsvergunning
Gezinshereniging is de eerste toegangspoort tot België voor mensen die in het buitenland zijn geboren.
Dat zien we bij onze mentees: een op de twee jongeren met een buitenlandse nationaliteit is hier door
gezinshereniging. Het andere deel (42%) van onze mentees geniet internationale bescherming als
vluchteling of begunstigde van subsidiaire bescherming.
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ACTIVITEITENSECTOREN

MEER DAN ZEVEN OP DE TIEN
jongeren vinden een positieve oplossing (job, stage, opleiding) binnen de 12
maanden na hun begeleidingstraject

ÉÉN OP DE TWEE
JONGEREN VINDT EEN VASTE JOB
(MINIMUM CONTRACT VAN DRIE
MAANDEN).
Ongeacht gender, opleidingsniveau of reden van
het verblijf van de jongeren, nemen hun kansen op
een job aanzienlijk toe dankzij de individuele begeleiding van een mentor.

Eén op de zeven jongeren begint zijn begeleiding bij DUO for a JOB zonder concreet carrièreplan,
alleen met de wil om een job te vinden. Een mentor met een vrij ‘algemeen’ profiel kan ze begeleiden om
hun carrièreplan op te stellen en een actieplan op korte/middellange/lange termijn uit te werken.

Mentoring heeft niet alleen bemoedigende resultaten op het vlak van tewerkstelling, maar
geeft jongeren ook de kans om tal van vaardigheden te ontwikkelen, die hun welzijn verbeteren en waar ze de rest van hun leven iets aan hebben:

Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Een carrièreplan uitstippelen

WAT ONTHOUDEN ZIJ VAN DEZE ERVARING?

De tools en de kanalen voor het vinden van een job onder de knie krijgen
Een professioneel en sociaal netwerk uitbouwen

De globale resultaten van het mentorprogramma voor jongeren
zijn sprekend:

Een sector, een taal, een cultuur leren kennen

In de context van de coronacrisis kunnen ze dankzij het project ook de grotere moeilijkheden
overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd. Het project:
•
•
•
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verhindert dat ze geïsoleerd raken of het emotioneel moeilijk krijgen, dankzij regelmatige
contacten met een mentor
zorgt voor betere doorverwijzing van de jongeren naar overheidsdiensten voor sociale en beroepsintegratie, om te vermijden dat ze afhaken en in een onzekere situatie terechtkomen
leert jongeren werken met digitale tools om de digitale kloof te dichten
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DUO STORY : ASMAE & CÉCILE

O5 VESTIGINGEN
ONZE

Asmae groeit op in Marokko. Daarna woont ze enkele jaren in Spanje, en vervolgens komt ze
via een procedure voor gezinshereniging naar Brussel, om bij haar moeder en haar stiefvader
te gaan wonen. Op haar 20ste heeft ze al wat vrijwilligerswerk gedaan, maar ze heeft geen diploma en heeft nog nooit gewerkt. Ze droomt ervan om kinderverzorgster te worden. Daarvoor
zou ze weer moeten studeren, maar dat lijkt haar te lang en te moeilijk
Op advies van iemand uit haar netwerk neemt ze in juli deel aan een infosessie bij DUO, waar ze
een match vormt met Cécile. Cécile, 75 jaar oud, is al sinds 2016 mentor en heeft al 5 jongeren
begeleid. Ze beschrijft zichzelf als extravert, nauwkeurig, empathisch, tolerant en altijd bereid
om te luisteren.
Ze praten heel veel met elkaar, gaan opleidingsinstanties bezoeken … Ze zetten één stap vooruit
en twee stappen achteruit … tot Asmae de opleiding vindt die precies bij haar past! De opleiding
is al volzet, maar Asmae schrijft zich toch in, en, alsof het zo moest zijn, wordt ze uitgenodigd
om tests af te leggen... waar ze met vlag en wimpel voor slaagt! «Asmae heeft het beste van
zichzelf gegeven,» zegt Cécile. Ze is dus in oktober aan haar opleiding kunnen beginnen. Haar
duo met Cécile is enkele weken later geëindigd, maar ze kunnen het heel goed met elkaar vinden en blijven elkaar vast en zeker buiten DUO ontmoeten!

BRUSSEL

2013

557

BUDGET 2021

DUO’S IN 2021

OPRICHTINGSJAAR

2688

DUO’S SINDS DE OPRICHTING
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1,5M€
678

ACTIEVE MENTOREN OP
31/12/2021
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MOMENTOPNAME

TEAM

Interview met Prabhu Rajagopal, directeur
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?
Ongetwijfeld een heuse actiefilm! Een team dat de onstuimige wateren van de pandemie
doorkruist, solidaire collega’s die hun krachten bundelen om het schip stabiel te houden.
Hun doel: ervoor zorgen dat mentoren en mentees veilig aan boord kunnen komen en
samen kostbare tijd met elkaar kunnen doorbrengen, en woelig vaarwater vermijden...
Misschien «The River Wild»? (lacht).
WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Een record! Dit jaar hebben we namelijk 557 duo’s begeleid, sinds de oprichting van de
vestiging het grootste aantal duo’s dat ooit in één jaar is gevormd. Ondanks de bijzonder
onzekere context konden we op koers blijven dankzij een dynamisch en gemotiveerd team
dat enorm goed stand kon houden en flexibel bleef werken.
Ik ben ook heel blij dat het team nog altijd alert en nieuwsgierig is. Allemaal hebben ze zich
200% ingezet voor onze verschillende projecten in 2021. Daardoor konden we kritisch naar
ons werk blijven kijken en de kwaliteit van ons programma continu verbeteren.
EN VOOR 2022?
Een van onze belangrijkste doelstellingen is de opstart van drie nieuwe ‘satellietvestigingen’ in Vlaams-Brabant: in Vilvoorde, Machelen en Grimbergen. Ze zullen door Brussel
worden aangestuurd. Operationeel en logistiek wordt dat een hele uitdaging!
Ik hoop ook dat we weer snel kunnen overschakelen naar een model waarbij onze mentoren en mentees vaker fysiek bij elkaar kunnen komen en weer gebruik kunnen maken
van onze ontmoetingsruimten. We konden in de crisis dankzij de digitale tools onze activiteiten wel voortzetten, aanpassen en verbeteren, maar er gaat toch niets boven menselijk
contact.
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Ondanks de moeilijke context zijn onze talrijke Antwerpse mentoren trouw gebleven. Ook
onze partners op het terrein zijn met ons blijven werken en hebben jongeren naar ons gestuurd. Dat was een blijk van vertrouwen en heeft veel indruk op ons gemaakt. In september
vorig jaar hebben we trouwens een groot feest georganiseerd om iedereen te bedanken...
Het was fantastisch om ze allemaal ‘in het echt’ te zien!
Op een steenworp afstand van onze vestiging in de Eliaertstraat hebben we trouwens een
tweede ruimte geopend, zodat nog meer mentoren en mentees elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben we onze kantoren in Mechelen gemoderniseerd.
EN IN 2022?
We hebben grootse ambities! Dit zijn onze drie voornaamste doelstellingen:
•
•
•

ANTWERPEN

2017

660K€

159

BUDGET 2021

DUO’S IN 2021

OPRICHTINGSJAAR

597

DUO’S SINDS DE OPRICHTING

250 duo’s omkaderen
deze zomer een nieuwe ‘satellietvestiging’ openen in Turnhout
sterkere banden smeden met onze huidige Antwerpse partners en onze naamsbekendheid bij nieuwe partners verhogen door aan te tonen hoe relevant ons programma is en
wat we ermee bereiken... Hopelijk wordt het een kaskraker (lacht).

TEAM

276

ACTIEVE MENTOREN OP
31/12/2021

MOMENTOPNAME
Interview met Joris De Ceuster, directeur
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?
«DUO Antwerpen: the legacy continues»? Een nieuw hoofdstuk in de franchise van succesvolle actiefilms die hier in 2017 is begonnen. Onze cast telt inmiddels 5 nieuwe collega’s: Ifasso, Joke, Anne-Catherine, Vera… en ik :)
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Toen ik aan het einde van het jaar terugkwam uit zwangerschapsverlof was het heel fijn
om van de Luikse mentoren en mentees schitterende feedback te krijgen over de kwaliteit
van de begeleiding door ons team.
Ik ben ook heel blij dat we onze mentoropleidingen weer face-to-face kunnen organiseren,
weliswaar met inachtneming van de coronamaatregelen! Hier in Luik hadden we dat echt
weer nodig, dat warme menselijke contact dat ons programma zo doeltreffend maakt.
EN IN 2022?
Deze keer hopen we op een feel-good movie (lacht)! Het hele team zal druk bezig zijn met
de opening van de satellietvestiging in Verviers, maar we willen vooral keihard ons best
doen om beter bekend te raken bij onze partners uit de overheidssector en het verenigingsleven op het terrein, en ook rechtstreeks bij jongeren.

LUIK
TEAM

2017

553K€

108

BUDGET 2021

DUO’S IN 2021

OPRICHTINGSJAAR

440

DUO’S SINDS DE OPRICHTING

166

ACTIEVE MENTOREN OP
31/12/21

MOMENTOPNAME
Interview met Magali Huynh, directrice
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?
Voor Luik zou 2021 een actiedrama geweest kunnen zijn. De coronacrisis, de rampzalige
overstromingen in juli, nieuwe kantoren en veranderingen in het team: we hebben blijk
gegeven van een flinke dosis flexibiliteit, energie en optimisme. Ondanks alle problemen is
het team altijd professioneel gebleven en heeft het niet minder dan 108 duo’s gevormd en
begeleid.
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Eerlijk? Ik ben zelf heel blij dat ik 120 jongeren heb mogen ontmoeten die op zoek waren
naar werk, allemaal anders, allemaal met zoveel potentieel, en dat ik in hun leven iets heb
kunnen betekenen. Die jongeren konden dit jaar terecht bij DUO for a JOB in Gent, maar
ook in Aalst en in het Waasland. Zo konden ze het dichtst bij hen in de buurt een mentor
ontmoeten.
Ons team is er ook in geslaagd het kwaliteitsniveau van het programma hoog te houden,
en tegelijkertijd de procedures, de tools en het planning aan te passen aan de adviezen van
de Overlegcomités.
EN IN 2022?
In de komende maanden blijven we de nieuwe satellietvestigingen van Aalst en Sint-Niklaas
verder ontwikkelen, zonder Gent en de rest van de provincie uit het oog te verliezen. We
zullen samenwerken met de lokale organisaties op het terrein om goede praktijken uit te
wisselen, en financiering zoeken om onze activiteiten in de hele provincie te consolideren.

OOST-VLAANDEREN

TEAM

2018

533K€

116

BUDGET 2021

DUO’S IN 2021

OPRICHTINGSJAAR

309

DUO’S SINDS DE OPRICHTING

190

ACTIEVE MENTOREN OP

MOMENTOPNAME
Interview met Marion Cahen, directrice
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?
“‘Billy Elliot’? In ieder geval een coming-of-age film: opgroeien in een warm gezin, op eigen
benen leren staan, een eigen persoonlijkheid ontwikkelen en flexibel leren reageren op een
wereld die continu verandert. In Oost-Vlaanderen heeft DUO for a JOB de kaap van 300 gevormde duo’s gerond. We blijven onze reputatie van een solide organisatie in de provincie
waarmaken, en dat is te danken aan het professionele en toegewijde team.
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
We hebben 2,5 keer zoveel duo’s gevormd als vorig jaar en met die groei van drie cijfers belanden
we in het ‘DUO for a JOB book of records’ (lacht).
Maar … Een van de fijnste herinneringen van 2021 is denk ik nog steeds het feestelijke moment dat
we in september hebben georganiseerd om ons 100ste duo (en alle andere) te vieren. Het was fantastisch dat we meer dan 100 mentoren en mentees bij elkaar konden brengen met heerlijke hapjes
uit de hele wereld en samen konden luisteren naar het concert van een van onze getalenteerde
mentees!
EN IN 2022?
Misschien wordt het tijd om nieuwe lokalen te vinden, waar we onze duo’s en deelnemers aan het
programma gemakkelijker kunnen verwelkomen en ontmoeten.
We gaan onze huidige samenwerkingsverbanden onderhouden én nieuwe operationele partnerschappen aangaan, in het bijzonder met bepaalde overheidsinstanties. We willen ook onze reputatie
uitbreiden naar andere gemeenten in het Île-de-France.

PARIJS

TEAM

2019

395K€

130

BUDGET 2021

DUO’S IN 2021

OPRICHTINGSJAAR

187

DUO’S SINDS DE OPRICHTING

202

CTIEVE MENTOREN OP
AU 31/12/21

MOMENTOPNAME
Interview met Stefanie Biesmans, directrice
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?
Ontegensprekelijk een film met een aantal superhelden: een toegewijd en gemotiveerd
team dat alle deelnemers aan het programma hartelijk en professioneel verwelkomt en
begeleidt. Met de komst van Lucie, Yamina en Farah is ons team van superhelden dit jaar
nog groter geworden.
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Elk stapje van de vestiging was een grote stap voor mij! Het was in alle opzichten een jaar
van eerste keren: de organisatie van een eerste mentoropleiding, de ontmoeting met de
eerste enthousiaste partners (waaronder een stichting die ijvert voor een nieuwe perceptie
van senioren, een perfecte match! ), de verwelkoming van de eerste jonge mentees en de
vorming van 12 duo’s, en de aanwerving van onze eerste operationele coördinatrice.
EN IN 2022?
Onze grootste uitdaging wordt 70 nieuwe vrijwillige mentoren overtuigen om zich bij ons
aan te sluiten. Bij DUO for a JOB is mond-tot-mondreclame een ijzersterk overtuigingsmiddel, en ik hoop dat dat bij ons ook zo is! Via verschillende partnerschappen (en met
een beetje creativiteit) doen we er ook alles aan om de vereniging in Lille beter bekend te
maken.

LILLE

TEAM

29

2021

ACTIEVE MENTOREN OP
31/12/21

OPRICHTINGSJAAR

12

DUO’S IN 2021

131K€

MOMENTOPNAME
Interview met Constance Colliot, directrice
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?

BUDGET 2021

Mentoring, dat is van een nood een deugd maken, de mentee de mogelijkheid bieden
om actief deel te nemen aan de samenleving, onze beroepservaring een tweede leven
geven, jezelf in vraag stellen, in contact treden met andere culturen, je eigen moeilijkheden
leren relativeren...
Mohammed, mentor

Eentje uit mijn jeugdjaren: Speed. De mentoringbus in Frankrijk rijdt inmiddels al tegen een
flinke snelheid en toch zijn we erin geslaagd om in te stappen (lacht).
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Ik ben heel erg trots dat ik het project van DUO in deze regio mag leiden. Ik ben hier opgegroeid. Marseille is een stad van tegenstellingen: multicultureel, multi-etnisch en multisociaal. Er zijn grote verschillen in inkomsten, opleidingsniveau en werkzaamheidsgraad.
Een mentoringprogramma zoals dat van ons, dat de sociale cohesie ten goede komt en
verschillende generaties dichter bij elkaar brengt, komt hier dus als geroepen! Vóór Kerstmis hebben we 9 mentoren opgeleid en de eerste duo’s gevormd.
EN IN 2022?
Dan ben ik niet langer alleen (lacht)! In het begin van het jaar komt er een eerste coördinatrice (programmaverantwoordelijke) bij. Samen zullen we onze vestiging verder lokaal
verankeren, strategische partnerschappen aangaan om DUO in de regio beter bekend te
maken, vooral bij toekomstige mentoren en mentees. Tegen eind 2022 willen we een vijftigtal duo’s vormen.

MARSEILLE

TEAM

20

2021

ACTIEVE MENTOREN OP
31/12/21

OPRICHTINGSJAAR

3

DUO’S IN 2021

MOMENTOPNAME
Interview met Fatoumata Baba, directrice
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?

38K€
BUDGET 2021

Dankzij de ervaring bij DUO kon ik mij oriënteren, mijn carrière plannen en kreeg ik
weer vertrouwen. Ik heb ook geleerd om een aantal van mijn vaardigheden waar ik niet
op lette, beter te benutten, en vooral heb ik nu een betere kennis van de Belgische
arbeidsmarkt. Het was een mooi avontuur en mijn mentor was altijd beschikbaar, met veel
geduld en een open geest. Robert is vandaag echt belangrijk voor mij!
Roger, mentor

Dan zou het een meidenfilm zijn, een mooi liefdesverhaal. Iedereen is erg enthousiast over
de opening van de vestiging in Marseille in september vorig jaar. We hebben hier heel vriendelijke mensen gevonden.
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WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
De oprichting van de vestiging van Rotterdam viel samen met die van Marseille en ik ben
erg trots op de solidariteit tussen Fatoumata, de directrice van de Franse vestiging, en
mezelf, ondanks de 1200 km afstand tussen ons! We hebben veel contacten gehad en het
was erg bemoedigend en motiverend om samen vooruitgang te boeken.
Onze eerste locatie bevindt zich in een co-workingruimte in het centrum van Rotterdam…
met de lekkerste cappuccino (lacht)! En niet te vergeten dat we erin geslaagd zijn om
onze eerste groep van zes heel enthousiaste mentoren op te leiden, en we onze eerste
netwerkcontacten hebben gelegd.
EN IN 2022?
Er komt een allereerste medewerkster bij! Onze doelstelling is tegen het einde van het jaar
50 duo’s te vormen. Het is de bedoeling om naam te maken en er alles aan te doen om de
kwaliteit van ons programma in de kijker te zetten, zodat we worden gezien als een professionele, inspirerende organisatie waarmee het goed samenwerken is. Natuurlijk willen we
ook onze doelstellingen op het vlak van fondsenwerving bereiken en gaan we onze eigen
kantoren/ontmoetingsruimte zoeken.

ROTTERDAM
2021

TEAM

OPRICHTINGSJAAR

8

ACTIEVE MENTOREN OP 2021

MOMENTOPNAME
Interview met Marije Pronk, directrice
WAT ALS 2021 EEN FILM WAS?
2021 was voor DUO Rotterdam vast en zeker een romantische komedie. We zijn als eenzame tieners in een nieuwe stad aangekomen, maar in de loop van de maanden zijn we
volwassener geworden en hebben we meer zelfvertrouwen gekregen, nieuwe vrienden gemaakt en schitterende feedback gekregen. En hopelijk leven we in Nederland nog lang en
gelukkig.

44

Het was een prachtige ervaring. Ik kwam met vragen en dankzij Hervé snapte ik wat
er werkte en wat niet. Het was niet altijd gemakkelijk, niet om dingen te zeggen en
niet om dingen te horen, maar hij zei precies de juiste dingen, op een heel vriendelijke
en oprechte manier. Nu weet ik wat mijn troeven en mijn zwakke punten zijn. Ik heb
vertrouwen in de toekomst.
Irène, mentee

JAARVERSLAG 2021
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O6 EN UITGAVEN
INKOMSTEN

Onze core business is de creatie, de follow-up en de coaching van duo’s. Daarom is de
bezoldiging van ons personeel het grootste deel van onze jaarlijkse uitgaven.

In 2021 bleef de diversificatie van onze inkomstenbronnen een van onze prioriteiten. Een
betere spreiding van de financiële risico’s geeft DUO for a JOB meer autonomie, meer
onafhankelijkheid en meer toekomstzekerheid.
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EVOLUTIE VAN DE STRUCTUUR
VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN

O7 PARTNERS
ONZE

Aan al onze partners: heel erg BEDANKT! Dankzij jullie waardevolle steun kan onze vereniging almaar meer jonge en minder jonge mensen volledig gratis een kwalitatief
hoogstaand programma blijven aanbieden.
Jullie gulheid en betrokkenheid zijn voor onze teams bovendien een ferme ruggensteun
en de bevestiging dat we met z’n allen dezelfde richting uit willen gaan.

ONZE BEHEERPRINCIPES

OVERHEIDSPARTNERS

Strikt beheer
Het project DUO for a JOB kan slechts blijven evolueren en groeien als we alles in het werk stellen om onze
financiële middelen goed te beheren. Hoewel een groot gedeelte van de boekhouding nu intern gebeurt,
blijven we rechtstreeks samenwerken met een boekhoudkantoor, omdat we baat hebben bij hun expertise. We hebben ook procedures ingevoerd die garanderen dat onze rekeningen correct worden bijgehouden en dat onze organisatie financieel stabiel is. Het gaat hier onder meer om een regelmatige follow-up
van onze uitgaven, een bijstelling van de begroting wanneer dat nodig is, en een analytische boekhouding.
Financiële transparantie
De rekeningen van de vereniging worden op verzoek van DUO jaarlijks gecertificeerd door een bedrijfsrevisor. Na uitvoerig onderzoek van de rekeningen en de interne procedures wordt een verslag opgesteld
met een verklaring zonder voorbehoud, als teken van het feit dat wij de boekhoudkundige voorschriften
naleven.

PARTICULIERE PARTNERS
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cendo, CVO Encora, CVO Gent, CVO Vitant, Dayez avocats associés, De Community, De Werkclub, Deg &
Partners, Delaware, Dexia, DHL Group, Dow Belgium , Ecole 19, Ecole Franciso Ferrer, EFP, EMCC, ENAIP
Liège, Enéo, Engie-Electrabel, EPFC, Ephec, Euroclear, Euronext Brussels, European Council on refugees
and exiles, EVA, EXARIS, EXIL asbl, F41, FEB, FEDASIL, Federatie Onafhankelijke Senioren, Fédération des
Services Sociaux, FGTB, Form@XL, Formaat - Baanbrekers, Formaat vzw, French Connect, GATAM, Gemeente Rotterdam, gemeente Schilde, GO! CVO Antwerpen, Google, Groep Intro, Groep Intro, GSIW, Hack
Your Future, HEC Liège, HET Perspectief, Horeca Be Pro, Hubbie, IEPS Anderlecht, IEPSCF, In-Gent, Infor
Jeunes, Internationaal Comité, Interra, IRFAM, Janssen Pharmaceutica Benelux, JES, Job Yourself, Jobat,
JONG vzw, KAA Gent Foundation, Kerkfabriek, Kois Invest, Kologa, La Belle Diversité, LBC Volwassenonderwijs, LBC-NVK Mortsel, Le C-Paje , Le Foyer, Le Guide Social, Le Piment, LEJO vzw, Les 19 CPAS de la
Région de Bruxelles-Capitale, Les Amis d’Accompagner, Les Maisons de l’emploi Forem du territoire de
Liège, Les Missions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, Les Relais de l’emploi du territoire de Liège,
LEVL , Lions Club , Lire et Ecrire , Live in color, MentorYou, MicroStart, MYRIA, NEOS, NicetoNEETYou,
OCMW Aartselaar, OCMW Antwerpen, OCMW Brasschaat, OCMW Edegem, OCMW Gent, OCMW Hove,
OCMW Lier, Odisée, OIRD, OKRA, Open Embassy, Open School Antwerpen, ORBIT, P&V group, Phare asbl,
Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Point d’Appui, Profile Group, PWC, RANA, Ras-el-Hanout,
Refu Interim, Réseau Entreprendre, RiseSmart , Roland Berger, Rotary Club Gent-Noord, Rotary Gent Rotary Oost-Antwerpen Rotary Oost-Antwerpen, Rothschild & Co, S-Plus, SADA CPAS de Liège, SAM ASBL,
Samenlevingsopbouw Antwerpen, SBS Skillbuilders, Cobeff, Search Foundation, Sequoia Ways, SERV,
Showpad, SINGA Belgium, Sociale Innovatie Fabriek, SOFFT, Spectrum School - Leren + Werken, SPRB,
Stad Aalst , Stad Gent, Stad St-Niklaas, Steunpunt Tewerkstelling, SThree, Stibbe, Stichting Mano, Stichting
Welcome app Nederland, Student.be, Surviving Brussels, Tabor vzw, TADA, TAJO vzw, Talent2connect, Talented Youth Network (TYN), Talentenfabriek, Talentenstroom, Talentenwerf, Talentree, TeachForBelgium,
Team4Job, Telos Impact, Thinkpeaks.com, Tracé Brussel, TYN asbl, UCL, UCM, UDA, UGent, ULB, Ulysse, Umicore, UNamur, UNIA, Université du 3è âge (U3A), Universiteit Antwerpen, UWV, VermeylenFonds,
VIA, Victoria Deluxe , VIEF, Ville de Liège, Vlaamse Actieve Senioren, Vlaamse Ouderenraad, Vlaanderen,
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VOKA, VONAK, Vrijwilligerspunt Stad Gent, vzw Apart, vzw JONG, Welzijnsoverleg Gent, Werkplekarchitecten, WeShareTalent, YouthStart, YSE, Zinzis, Zorgzaam010

We kunnen niet iedereen afzonderlijk opnoemen, maar we vergeten uiteraard evenmin de talloze gulle
gevers, weldoeners en sponsors die ons de kans geven om het verschil te maken, en alle andere operationele partners met wie we elke dag samenwerken:
ABVV, ACV Antwerpen, AD REM Gent, ADDE, ADDS, ADP Liège, Agentschap Integratie & Inburgering, AGII,
Aide aux personnes déplacées, Aksent vzw, Amnesty international Belgium, Antigone Advocaten, Ardent
Group, Armen Tekort, Art 2 Work, Artevelde Hogeschool, asbl Zéphyr , Ashoka, Atlas inburgering & intergratie Antwerpen, AWSA - Be, BacktageBrussels, Balie Antwerpse advocatuur, BAO GROUP Elan Vital,
BAPA bxl, Basse-Meuse Développement, Be.Face, BECI, BeCode, Belfius, Beweging.net, Bisdom Antwerpen, BON, Brulocalis, Brusselleer, Bruxelles économie & emploi, Bruxelles Formation, Cap Migrants, Cargill,
Caritas International, Carrefour Emploi Formation Orientation, CAW Antwerpen, CAW-Oost-Vlaanderen,
CBAI, CBE Leerpunt, CEDEM- ULG, CEFORA, Centrale de l’emploi de la ville de Bruxelles, Centre d’étude
de l’éthnicité et des migrations (ULG), Centrum Leren en Werken, CIRE, Cité des Métiers, City Pirates,
Club d’entreprises des Hauts Sarts, CM Antwerpen, Cobeff, Commissie Studiebeurzenstichting provincie
Antwerpen, Communes de la région de Bruxelles-Capitale, Compaan, Construcity, Convivial, Cortex Formation, CPAS de Liège, CPAS de Seraing, CRIPEL, CRVI, CSC, CVO - Lethas, CVO Brussel, CVO Cres
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