
Samen creëren we ruimte voor dialoog en ontmoeting. 

We zetten in op vernieuwende initiatieven die de
maatschappelijke deelname en de stem van mensen met een
migratieachtergrond in het publieke debat versterken. 

Vanuit de kracht van diversiteit bouwen we bruggen tussen
mensen en overstemmen we polarisering op een positieve
manier.

We gaan voluit voor een warme samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig deelneemt, waar
iedereen zich thuis en verbonden voelt en waar mensen hun culturele identiteit vrij kunnen beleven.



COMPAGNONS BRUGGE
Compagnons wordt mogelijk gemaakt

met de steun van: OCMW Brugge
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02
Matching

COMPAGNONS MATCHT NIEUWKOMERS AAN EEN BUDDY UIT BRUGGE
OP BASIS VAN GEDEELDE INTERESSES.

HOE WERKT HET? 

Intake gesprek

01

04
Ondersteuning
waar nodig

03
Ontmoetingsmoment 

05
Groepsactiviteiten &
intervisiemomenten



WANDEL INGINTAKE

Direct contact
Je leert de persoon echt kennen 
Informeel gesprek, leuke babbel
We leren altijd iets bij
Gezond

Tijdsintensief
Administratie gebeurt achteraf
Afhankelijk van het weer

Voordelen

Nadelen



Goeie motivatie 
Vrije tijd
Gezamenlijke/nieuwe interesses
Openstaan  voor diversiteit 
Sterke persoonlijkheid  

Buddy & nieuwkomer

Nederlands oefenen 
Culturen uitwisselen 
Brugge leren kennen
Netwerken uitbouwen

 

 



Jong
Gedreven
Alleen/ weinig
familie

Nieuwkomers
 

Individueel
30-50- pensioen
nieuwe mensen
willen graag nieuwe
culturen leren kennen

 

Buddy's 
 

vooral mannen
minder
vrouwen/
gezinnen

Nieuwkomers
 





Fem Theuninck 
fem@fmdo.be
0487 77 40 88

COMPAGNONS BRUGGE





Ongekende talenten empoweren
Duurzame tewerkstelling vinden
Zelfredzaamheid van de
werkzoekenden verhogen
Diversiteit op de werkvloer
promoten

 

Een mentoring project dat 
 ondersteuning biedt voor
werkzoekenden met
migratieachtergrond b� hun
zoektocht naar werk.
Team Up is een samenwerking
tussen FMDO en VDAB.

Team Up Brugge

Doel



Deelnemers

Niet-werkende werkzoekende met
migratieachtergrond (ook mogel�k in asielprocedure
met single permit)
Wonende in West-Vlaanderen
Kennis van Nederlands is niet verreist
Geen beperking op leeft�d of op opleidingsniveau
Motivatie!

Beroepsactief
Vr�williger
Kennis van arbeidsmarkt
Motivatie, openheid!

Mentee

Mentor



Hoe ziet het 'Team Up'-traject uit?

Intake
gesprek

Matchings
gesprek

Tussent�ds
gesprek

Eindgesprek

6 maanden

Projectmedewerker gaat
op zoek naar een

passende mentee/ mentor

Het duo spreekt
2x per maand af

Het duo spreekt
2x per maand af



Wat kan een gematchde duo samen doen?

De mentor
deelt z�n

professioneel
netwerk

De mentor kan
een gids z�n in
de zoektocht

naar werk van de
mentee.

Sectorspecifieke
woordenschat

bespreken

Delen van
ervaringen en

expertise

Cv en
motivatiebrief

verbeteren

Vacatures en
sollicitaties
bespreken

Samen denken over
zoektocht naar werk

De mentor kan een
luisterend oor voor

z�n mentee z�n.

Zoeken naar mogel�ke
oplossingen voor de

carrière van de mentee



Contact

Nóra Katona
nora@fmdo.be
0477/16.75.17
Kortr�k, Brugge

Haroun Minhas
haroun@fmdo.be
0491/39.21.97

Oostende, Brugge

Inschr�ving: https://www.fmdo.be/projecten/teamup/mentorprojectinschr�ving 





Onderw�sambassadeurs 

1.WAT?
 

Opleiding voor mensen met
migratieachtergrond over
het onderw�ssysteem in

Vlaanderen.



Onderw�sambassadeurs 
2.DOEL?

 

Nederlands moedertaal

Nieuwkomers/ouders informeren over onderw�s in hun moedertaal.



1.

Onderw�sambassadeurs 
3. HOE WERKT HET?

Vr�willigers volgen
een opleiding tot

onderw�s-
ambassadeurs.

Scholen kunnen een
onderw�sambassadeur
boeken om ouders te

informeren in hun
moedertaal via de
projectcoördinator.

Een ambassadeur komt
naar school en

informeert ouders via
het educatief spel
'Ouders Zonder

Grenzen'.





Jade Hoornaert

jade@fmdo.be

0488/51.04.04

Contact



VRAGEN?
BEDANKT!

ZIJN ER NOG 


