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Inleiding

Mentoring-naar-werk als innovatief instrument
Arbeidsmarktintegratie wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor het succes van migranten
in een gastland en als een cruciale stap in termen van maatschappelijke integratie (Konle-Seidl &
Bolits, 2016; Newman et al., 2018; Valtonen, 2001). Tegelijkertijd geven studies aan dat integratie op
de arbeidsmarkt geen eenvoudige opgave is (Eggenhofer-Rehart et al., 2018; Hooper et al., 2017). Uit
gegevens van Eurostat blijkt dat in 2019 de arbeidsmarktparticipatie van buiten de EU geboren
immigranten tien procent lager lag dan die van autochtone bevolkingsgroepen in de EU-28 (64%
versus 74%) In landen als Duitsland, Nederland of België bedraagt de werkgelegenheidskloof
respectievelijk 15, 18 of 19% bedraagt (Eurostat, 2020). Hoewel er een verscheidenheid aan beleidsmaatregelen en programma’s bestaat rond de integratie van migranten op de arbeidsmarkt lijken deze
niet voldoende antwoord te bieden op de vele moeilijkheden waar migranten mee te maken hebben
(zie De Cuyper, 2019) In dit kader lijkt het dan ook nodig om nieuwe strategieën en instrumenten te
ontwikkelen om de integratie van migranten op de arbeidsmarkt te bevorderen.
Een steeds populairder wordende en toch out-of-the-box interventie in deze context is ‘mentoringnaar-werk’. Mentoring op zich is geen nieuw gegeven. Er zijn verschillende vormen van mentoring.
Vooral in de Angelsaksische wereld bestaat een lange traditie van mentoring: mentoring voor
jongeren, mentoring op de werkvloer, mentoring in het onderwijs, etc. Mentoring-naar-werk is wel
een relatief nieuw gegeven. Het maakt vooral opgang in Europa en Canada. Net als in Canada bestaat
mentoring-naar-werk al langer in Frankrijk. Specifiek naar aanleiding van de vluchtelingencrisis
(2015-2016) zijn er in andere Europese landen (Duitsland, Spanje, Zweden en België) gaandeweg
meer mentoring-naar-werk projecten ontstaan.
Mentoring-naar-werk kan het best gezien worden als een interculturele (en intercontextuele) brug
tussen nieuwkomers en een lokale arbeidsmarkt. Mentoring-naar-werk kan voor diverse doelgroepen
worden gebruikt. In de context van deze paper betekent het dat een werkzoekende immigrant
(mentee) en een vrijwilliger die vertrouwd is met de lokale arbeidsmarkt (mentor) worden gematcht.
De mentor helpt de mentee bij zijn of haar zoektocht naar tewerkstelling.
Het potentieel van mentoring-naar-werk wordt zowel op nationaal als op internationaal niveau
erkend. De OESO noemt mentoring-naar-werk regelmatig als een goede praktijk voor sociale
integratie en integratie op de arbeidsmarkt (OESO, 2014).
Aandachtspunten bij de uitbouw van mentoring-naar-werk
De toegenomen belangstelling voor mentoring-naar-werk voor migranten heeft echter ook een
potentiële keerzijde. Het brengt een veelheid aan initiatieven met zich mee die onder het label van
mentoring-naar-werk vallen (bv. jobcoaching, loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling, ...).
Mentoring-naar-werk dreigt op die manier een containerbegrip te worden waarbij het niet meer
duidelijk is waar het nu eigenlijk om gaat. Dit draagt het risico mee dat de specificiteit van mentoringnaar-werk verloren gaat en het instrument op die manier aan sterkte en geloofwaardigheid inboet.
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Om klaarheid te scheppen over hetgeen mentoring-naar-werk precies is, definieerden we het concept
van mentoring-naar-werk op basis van een literatuuronderzoek en een uitgebreide toetsing met het
werkveld. We formuleerden de volgende definitie (De Cuyper & Vandermeerschen, 2018, p. 16):
Een persoon met meer ervaring (mentor) verleent begeleiding aan een minder ervaren persoon (mentee),
met als doel de mentee te ondersteunen om duurzame vooruitgang te maken op zijn/haar weg naar/op de
arbeidsmarkt. Hiervoor engageren zowel de mentor als de mentee zich vrijwillig en hebben ze op regelmatige
basis contact. De relatie wordt geïnitieerd, gefaciliteerd en ondersteund door een derde actor (organisatie).
Hoewel asymmetrisch, is de mentoringrelatie wederkerig van aard.

Naast de noodzaak van een duidelijke afbakening van mentoring-naar-werk, is het ook van belang
dat de uitvoering ervan op een kwaliteitsvolle wijze gebeurt. Uit een exploratief onderzoek van
Vandermeerschen en De Cuyper (2018) waarin een evaluatie van verschillende opstartende
mentoring-naar-werkinitiatieven werd gemaakt, bleek de uitvoering niet altijd optimaal. Dit is
nochtans van belang want uit onderzoek blijkt dat mentoring ook negatieve effecten kan hebben
(Rhodes: 2002). Daarnaast is het zo dat de outcomes afhankelijk zijn van het design van het
programma (Escudero: 2018). Daarom is het werken aan kwaliteit van belang.
Context en doelstelling van deze nota
Om ervoor te zorgen dat mentoren en mentees van een kwaliteitsvol mentoring-naar-werk aanbod
kunnen genieten, ongeacht de specifieke werkwijze van het concrete project ontwikkelden we
minimale kwaliteitscriteria voor mentoring-naar-werk projecten. Dit gebeurde binnen het ESF
transnationaal project ‘towards effective and qualitative mentoring practices for migrants’ (zie box 1). Deze nota
brengt hier verslag van en biedt niet enkel inzichten met betrekking tot (minimale) kwaliteit van
mentoring, maar wil ook een kader bieden om na te denken over kwaliteitsvolle mentoring.
Naast minimale kwaliteitscriteria biedt deze nota dan ook:
- een reflectie over wat kwaliteit binnen het bredere veld van mentoring kan betekenen. Hiermee
samenhangend wordt er ingezoomd op de verschillende dimensies van kwaliteit van mentoring;
- een overzicht en bespreking van bestaande kwaliteitscriteria binnen het bredere mentoringveld;
- een exhaustieve lijst van kwaliteitscriteria die toepasbaar zijn op mentoringprojecten voor volwassenen;
- een methode (en bijhorende online oefening) om te reflecteren over kwaliteit van mentoring. Deze
reflectie is toepasbaar op organisatieniveau, binnen een bepaald domein van mentoring, voor een
bepaalde regio, etc.

8
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Box 1

Het ESF project: towards effective and qualitative mentoring practices for migrants

Het opbouwen van kennis en expertise was het uitgangspunt van het transnationale ESF-project ‘towards
effective and qualitative mentoring practices for migrants’. Samen met Vlaamse stakeholders (VDAB, Vlaamse
mentoringorganisaties en Beyond the Horizon) en drie Finse universiteiten 1 werd gewerkt aan een aantal
producten die het ontwikkelen van kwaliteitsvolle en effectieve mentoring-naar-werk projecten zouden
moeten bevorderen en dus een kwalitatief mentoringaanbod ontwikkelen. Dit leidde tot volgende outputs:
1. een analysekader gebaseerd op de ‘human capital theory’ om de impact van mentoring-naar- werk te
meten. Dit analysekader beschrijft waar de meerwaarde van mentoring-naar-werk ligt en hoe deze kan
worden gemeten. Door ook uitvoeringsmodaliteiten in rekening te brengen, kan dit instrument niet enkel
bijdragen tot de vraag naar de effecten, maar ook welke modaliteiten het meest effectief zijn (zie De
Cuyper & Vandermeerschen: 2021);
2. een aantal minimale kwaliteitscriteria voor mentoring-naar-werk die ervoor zorgen dat mentoren en
mentees een kwaliteitsvol aanbod kunnen genieten, ongeacht de specifieke werkwijze van het project.
Deze output staat centraal in deze nota;
3. guidelines of standaarden over ‘wat werkt’ om tot effectieve mentoring-naar-werk praktijken te komen.
De kwaliteitscriteria, zoals hierboven naar verwezen, omschrijven namelijk wel ‘wat’ een project moet
doen om kwalitatief te zijn, maar daarom nog niet ‘hoe’ of via welke modaliteiten dit mogelijk is. Een
derde output zijn dan ook guidelines voor mentoring-naar-werk organisaties m.b.t. effectieve mentoringpraktijken (zie Op De Beeck & De Cuyper: 2021).
Deze outputs zijn terug te vinden op mentoring2work.eu.

Opbouw van de nota
Deze nota bestaat uit drie delen.
Het eerste deel omvat twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over het concept ‘kwaliteit’. De
verschillende dimensies van kwaliteit komen aan bod en de link met kwaliteit van mentoring wordt
gelegd. Er wordt ingezoomd op één specifieke dimensie van kwaliteit waarop deze nota is geënt,
namelijk de kwaliteit van het proces. In hoofdstuk twee stellen we de organisaties en projecten uit het
bredere veld van mentoring voor die met kwaliteitscriteria werken. In het derde hoofdstuk wordt een
vergelijkend overzicht geboden van deze bestaande kwaliteitscriteria.
Het tweede deel draait om de concrete vertaalslag van de bestaande kwaliteitscriteria naar mentoringnaar-werk, met inbegrip van de selectie van minimale kwaliteitscriteria. De manier waarop dit werd
aangepakt, de input die werd verkregen van diverse practitioners en de uiteindelijke lijst met
(minimale) kwaliteitscriteria is erin terug te vinden.
In het derde en tevens slotdeel van deze nota formuleren we een aantal reflecties alsook conclusies
voor het bredere mentoringveld.

1

Turku University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences.

INLEIDING

9

- DEEL 1 DIMENSIES VAN KWALITEIT EN
BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA -

1 | Dimensies van kwaliteit en toepassing op
mentoring

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op verschillende dimensies van het concept ‘kwaliteit’. We lichten
er één specifieke kwaliteitsdimensie uit namelijk de procesdimensie en beargumenteren deze keuze.
Daarna beschrijven we de componenten die deel uitmaken van het mentoringproces. Het zijn deze
componenten waarop we de kwaliteitscriteria zullen enten.
1.1

Dimensies van kwaliteit

Kwaliteit is een containerbegrip dat op zeer uiteenlopende aspecten en dimensies betrekking kan
hebben. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat men kwaliteit vanuit verschillende invalshoeken kan
benaderen. Een interessant onderscheid wordt in dit kader gemaakt door Aaltonen (1999) (in:
De Cuyper: 2001). Hij onderscheidt vier perspectieven: een cliëntperspectief, een organisatieperspectief, een resultaatsperspectief en een procesperspectief, waarbij kwaliteit binnen elk van deze
dimensies een andere betekenis heeft (zie tabel 1.1). In wat volgt gaan we wat dieper in op ieder van
deze perspectieven.
Tabel 1.1

De vier kwaliteitsperspectieven volgens Aaltonen (1999)

Client-perspective
Quality satisfies the needs or
expectations of clients.

Organization
perspective
Quality is seen from the
perspective of the
organization and employees,
which set the desirable level
of quality.

Objective- and result
perspective
Quality is the continuous
and measurable attainment
of defined objectives.

Process
perspective
Quality assessment is not
only objectives and results,
but the process itself is
important.

Bron Aaltonen (1999), p. 133

Het cliëntperspectief. Dit perspectief vertrekt vanuit de cliënt als toetssteen voor kwaliteit. In dit perspectief gaat het dan vaak over de mate waarin de dienstverlening inspeelt op de behoeften van
cliënten (zie bv. Murto 1995).
Het organisatieperspectief heeft onder meer betrekking op het personeel (kwaliteit van de arbeid, personeelsbeleid, ...), en de beheersstructuur (boekhouding, financiën, ...).
Resultaatsperspectief. Dit perspectief stelt resultaten centraal en ziet kwaliteit als het bereiken van vooropgestelde doelstellingen
Het procesperspectief heeft betrekking op het proces van de dienstverlening zelf. De Cuyper (1998)
spreekt in dit verband van drie dimensies: de kwaliteit van de relatie (relationele kwaliteit), de inhoud
van het programma en de gehanteerde methodiek.
Het is niet onbelangrijk om te vermelden dat de meerdere dimensies van kwaliteit op gespannen voet
met elkaar kunnen staan. Toegepast op mentoring kunnen de doelstellingen, zoals bijvoorbeeld een
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groter professioneel netwerk, worden bereikt, maar kan de mentee toch niet tevreden zijn omdat
hij/zij geen werk heeft gevonden. Aaltonen (1999) benadrukt daarnaast dat de indeling niet absoluut
is: klanttevredenheid kan bijvoorbeeld ook een deel van de resultaten vormen. Nadeel van dit model
is o.i. dat het geen hiërarchie en samenhang aanbrengt tussen de perspectieven. Zo kunnen we bijvoorbeeld aannemen dat processen die op punt staan ook tot betere resultaten zullen leiden. In dit
opzicht bieden recentere modellen als het EFQM model hiervoor wel de nodige handvatten.
We maken het onderscheid tussen de verschillende dimensies van kwaliteit om goed te kunnen afbakenen op welke dimensies van kwaliteit we ons focussen in deze paper. Als we over kwaliteit spreken
in deze paper, dan spreken we over de kwaliteit van het proces. Met de keuze voor een exclusieve focus
op het proces, willen we geenszins afbreuk doen aan het belang van de andere dimensies. Het is
echter zo dat omtrent deze andere dimensies al heel wat stappen zijn gezet. Wat resultaten of effecten
van mentoring betreft, verwijzen we naar De Cuyper (2021) waarin een kader werd ontwikkeld om
de impact van mentoring te meten. In dezelfde paper komt onder meer ook klanttevredenheid aan
bod. Wat het organisatieperspectief betreft, verwijzen we naar het werk van Carrette (2019) dat een
aantal handvatten bevat op het vlak van organisatiebeheer en financiële duurzaamheid voor mentoring-naar-werk organisaties. De expliciete keuze voor het procesperspectief is daarnaast ook ingegeven door de verwachting - zoals hierboven vermeld - dat een optimalisatie van het proces noodzakelijk is om vooropgestelde resultaten of effecten te kunnen bereiken.
1.2

Componenten van het mentoringproces

De dimensie waarop we onze kwaliteitscriteria wensen te enten is dus het mentoringproces. Grosso
modo kent elk mentoring-naar-werk-programma eenzelfde opbouw waarvan de precieze modaliteiten verschillen (zie figuur 1.1).
Als basis van een mentoringprogramma onderscheiden we de volgende componenten:
- toeleiding en werving van mentoren en mentees: dit zijn alle activiteiten die erop gericht zijn
mentoren en mentees toe te leiden naar het programma;
- selectie en screening van mentoren en mentees: de vraag of de mentoren en mentees in aanmerking voor het programma en het beoordelen van kenmerken en noden van mentoren en mentees
om zo tot een goede ‘match’ te komen;
- het ‘matchen’ van mentoren en mentees: het proces van bepalen wat de meest geschikte match is
voor mentees en mentoren;
- de eigenlijke mentoringrelatie, waarbij mentor en mentee op geregelde tijdstippen en voor een
zekere duurtijd contact met elkaar hebben met het oog op het bereiken van de vooropgestelde
doelstellingen;
- afsluiten: het (formeel) afsluiten van de mentoring;
- het voorzien van opvolging en ondersteuning van mentor en mentee door de coach/mentoringorganisatie;
- het organiseren van training voor mentoren en mentees.

14
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Figuur 1.1

Het mentoringproces

Bron De Cuyper, 2019
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2 | Geselecteerde mentoringorganisaties met
kwaliteitscriteria

Uit het vorige hoofdstuk werd duidelijk wat ‘kwaliteit’ kan omvatten. Er werd tevens benadrukt dat
het in deze nota gaat om de kwaliteit van het proces. De componenten van het mentoringproces
werden eveneens beschreven. In dit hoofdstuk bouwen we hierop verder. Vooraleer we dieper ingaan
op de specifieke kwaliteitscriteria die op elk van de procescomponenten van toepassing zijn, moest
er een selectie worden gemaakt van mentoringorganisaties of koepels van mentoringorganisaties die
kwaliteitscriteria hanteren. In wat volgt stellen we de mentoringorganisaties voor waarvan we de kwaliteitscriteria hebben geïntegreerd. We maken ook duidelijk hoe en waarom we precies voor deze
mentoringorganisaties hebben gekozen.
2.1

Aanpak

Een eerste stap om te komen tot minimale kwaliteitscriteria, was een verkenning uitvoeren van
bestaande kwaliteitscriteria die binnen het domein van mentoring-naar-werk worden gehanteerd.
Deze verkenning werd uitgevoerd door middel van een ‘internet search’ alsook door een beroep te
doen op het netwerk van ‘practioners’ en onderzoekers gelieerd aan het European Centre for
Evidence based Mentoring.
In onze zoektocht naar deze criteria bleek al snel dat er op TRIEC na (cf. infra) geen specifieke
kwaliteitscriteria bestaan - tenminste niet als dusdanig benoemd - als het om mentoring-naar-werk
gaat. Dit laatste is waarschijnlijk onder meer het gevolg van het feit dat mentoring-naar-werk een
relatief nieuw fenomeen is. Bovendien is er tot nu toe amper onderzoek verricht naar ‘werkzame
bestanddelen’ in mentoring-naar-werk.
Opdat we toch inzicht zouden kunnen verwerven in bestaande kwaliteitscriteria waren we genoodzaakt om onze blik te verbreedden en ook naar ‘state-of-the-art’ kwaliteitssystemen en criteria in het
bredere domein van mentoring. Op die manier kunnen we de opgebouwde expertise uit deze andere
mentoringdomeinen ten volle benutten. Het laat ons toe om na te gaan welke elementen terugkomen.
Dit onafhankelijk van de context en zonder daarom evenmin de specificiteit en unieke uitdagingen
van mentoring-naar-werk uit het oog te verliezen.
In de zoektocht naar kwaliteitscriteria gebruikt in het bredere veld van mentoring hebben we ons
gericht op (overkoepelende) mentoringorganisaties en projecten in Europa en de USA. Zoals eerder
reeds vermeld, hebben we geopteerd om ons te focussen op ‘state-of-the-art’ organisaties en projecten. Hiermee bedoelen we dat deze al een zekere tijd bestaan en dat de kwaliteitscriteria die door
hen naar voren worden geschoven deels gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie. Meer bepaald
zijn dit Scottish Mentoring Network, MENTOR en de National Council for Voluntary Organisations.
Dit hebben we gecombineerd met recentere kwaliteitssystemen die zich specifiek focussen op het
werken met migranten. Sommige van deze organisaties en projecten hebben aan hun kwaliteitscriteria
en het beantwoorden eraan een ‘kwaliteitslabel’ verbonden zoals bijvoorbeeld het Scottish Mentoring
Network die met een ‘quality award’ werken (cf. infra).
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Het was niet ons opzet om exhaustief te zijn op het vlak van het aantal organisaties met kwaliteitscriteria, maar wel om een saturatiepunt te bereiken op het vlak van kwaliteitscriteria. Aangezien de
meest kwaliteitscriteria die organisaties gebruiken, refereren naar of afgeleiden zijn van de ‘state-ofthe-art’ systemen, menen we dit saturatiepunt ook te hebben bereikt. In wat volgt stellen we de geselecteerde systemen voor. 2
2.2

2.2.1

Geselecteerde mentoringorganisaties met kwaliteitscriteria

MENTOR

‘MENTOR: The National Mentoring Partnership is’ een Amerikaanse koepelorganisatie van projecten rond mentoring voor kinderen en jongeren. Deze organisatie brengt op regelmatige basis een
geüpdatete versie van de ‘Elements of Effective Practice for Mentoring’ uit, met kwaliteitsrichtlijnen
(‘benchmarks’) die ervoor moeten zorgen dat ‘youth mentoring relationships are safe, effective, and wellmanaged to produce positive outcomes for the young people involved’ (Garringer, Kupersmidt, Rhodes, Stelter, &
Tai, 2015, p. 2). Ze maken daarbij een onderscheid tussen standaarden die ‘evidence based’ zijn en
‘enhancements’ of praktijken die nog niet evidence-based zijn maar wel veelbelovend.
Interessant is het achterliggende proces en de methodologie. Terwijl men in een eerste editie vooral
uitging van input vanuit de praktijk, werden in de vierde en meest recente editie de standaarden
opgesteld op basis van meer dan 400 peer-reviewed wetenschappelijke artikels en de input van ruim
200 practitioners en mentoringorganisaties. In dit opzicht kan deze publicatie dan ook als een referentiewerk worden beschouwd. Op basis van deze publicatie werd het ‘national quality mentor
system’ (NQMS) ontwikkeld. In essentie bestaat dit systeem uit een zelfevaluatie-instrument (‘selfassessment survey’) die moet ingevuld worden door het mentoringprogramma, dit wordt besproken
met een MENTOR medewerker en er wordt een werkplan opgemaakt om het mentorprogramma te
verbeteren. Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit de ‘elements of effective practice’ die in vraagvorm zijn geformuleerd.
In het overzicht van kwaliteitsstandaarden hebben we de criteria overgenomen die relevant zijn in
het kader van mentoring naar werk. Criteria die specifiek op kinderen en jongeren gericht zijn, zoals
bijvoorbeeld het feit dat er toestemming van de ouders moet zijn om deel te kunnen nemen aan een
mentoringprogramma, werden niet meegenomen in het overzicht.
2.2.2

Scottish Mentoring Network (SMN)

Scottish Mentoring Network (verder afgekort als SMN) is een organisatie met een lange traditie die
mentoringprojecten in Schotland verenigt en fungeert als een kenniscentrum en belangenorganisatie
voor mentoringprojecten. Ze hebben een kwaliteitsprijs (‘quality award’) ontwikkeld: een soort
kwaliteitsstandaard voor mentoringprojecten. De ‘award’ beoordeelt en certificeert mentoringprogramma’s die op een veilige en effectieve manier werken. De quality award wordt ondersteund
door een ‘good practice guide’ die de elementen bevat die nodig zijn om de kwaliteitsstandaard te
bereiken. De kwaliteitsstandaarden zijn opgesteld rond zes kernelementen, waar organisaties aan
moeten voldoen om de award toegekend te kunnen krijgen, meer specifiek (1) ’matching purpose
with performance’ (2) ‘managing resources and accountability’ (3) ‘putting the client first’ (4) ‘providing committed mentors’ (5) ‘employing skilled staff’ (6) ‘active safeguarding’. De kwaliteitsstandaard
2
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Ook AFEV France ontwikkelde in 2020 een kwaliteitssysteem. Dit was nog niet beschikbaar bij het afronden van deze nota en werd
daarom niet opgenomen. Het systeem is voornamelijk gebaseerd op dit van de Coordinadora Mentoría Social.
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is gericht op elk mogelijk type van mentoringproject, dus in principe ook mentoring-naar-werkprojecten, en is ontwikkeld op basis van inzichten uit onderzoek maar ook op basis van consultatie
van het werkveld. Organisaties dienen via een online tool een aantal vragen in te vullen over hun
programma en daar ‘bewijsstukken’ bij te voegen. Bijvoorbeeld: bij het kwaliteitscriterium rond het
screenen van potentiële mentoren worden dan interviewvragen, selectiecriteria, referenties, ... als
evidentie gesuggereerd. De criteria van het SMN zijn vrij algemeen met als bedoeling deze verder te
specifiëren naargelang het type mentoringproject.
2.2.3

Aktion Zusammen Wachsen (AZW) 3

2.2.4

National Council for Voluntary Organisations (NCVO)

De ‘Aktion Zusammen Wachsen’ (verder afgekort als AZW) is een recent programma van het Duitse
ministerie voor familie, senioren, vrouwen en jeugd (BMFSFJ), het ondersteunt mentoringprogramma’s voor kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. De bedoeling is dat door dit
programma verschillende mentoringorganisaties samengebracht worden om zo de uitwisseling van
kennis en ervaringen te bevorderen, met het oog op verdere kwaliteitsontwikkeling van mentoringprojecten. In dit kader brachten zij een kwaliteitskader uit samen met het ministerie voor migratie,
vluchtelingen en integratie. 4 Hoewel dit kader vrij recent is, op jongeren en kinderen is gericht en het
ook niet duidelijk is waarop de kwaliteitscriteria precies gebaseerd zijn, nemen we dit overzicht toch
mee op, gezien de specifieke focus op migratie achtergrond. Interessant is ook dat er bij de standaarden drie ‘ambitieniveaus’ worden vooropgesteld, waarbij dan de criteria onder het ‘eenvoudige ambitieniveau’ als minimale criteria kunnen worden beschouwd en het ‘hoge ambitieniveau’ als iets waar
organisaties die verder in hun ontwikkeling zitten naar kunnen streven. De idee vinden we in een
nieuw, zich ontwikkelend veld zoals dat van mentoring-naar-werk waardevol. De uitwerking ervan
vonden we daarentegen minder geslaagd, in die zin dat de minimale criteria erg minimaal zijn en de
maximale criteria vaak gaan om het standaardiseren en documenteren van de processen. Gezien de
insteek kinderen en jongeren zijn, hebben we enkel de criteria weerhouden die relevant kunnen zijn
in het kader van mentoring-naar-werk projecten. Het onderscheid tussen de drie ambitieniveaus werd
niet gemaakt, omdat het overzicht anders te complex zou worden.

De National Council for Voluntary Organisations (NCVO) is de koepelorganisatie van vrijwilligersorganisaties in Engeland. Het NCVO biedt onder meer diensten op het vlak van mentoring en
befriending aan. Zo bieden ze een kwaliteitslabel voor organisaties die mentoring- en befriendingprojecten begeleiden, organiseren ze een nationaal trainingsprogramma voor organisaties, en helpen
ze bij de ontwikkeling van de projecten. Het kwaliteitskeurmerk ‘Approved Provider Standard’ (APS)
is de nationale kwaliteitsstandaard voor mentoring- en befriendingprojecten en is opgesteld met als
doel om de effectiviteit en kwaliteit van dergelijke programma’s te verbeteren. De kwaliteitsstandaard
bestaat uit tien vereisten (geformuleerd in de vorm van een vraag) die verdeeld zijn over vier domeinen: (1) ‘management and operation’, (2) ‘service users’, (3) ‘mentors and befrienders’, en (4) the
mentoring and befriending relationship’. De concrete vereisten zijn eerder algemeen geformuleerd,
aangezien ze betrekking hebben op mentoring- en befriendingorganisaties met verschillende doelgroepen (daklozen, scholieren, vluchtelingen, ...) en doelstellingen. Aan de kwaliteitsstandaard werd
vroeger een keurmerk gekoppeld, dit wordt niet langer uitgegeven. De reden hiervoor is dat het moeilijk bleek om een keurmerk te maken dat én betaalbaar was voor mentoringprojecten én op een
rigoureuze wijze kon worden geëvalueerd. 5
3
4
5

Voor meer informatie over aktion zusammen wachsen en het mentoring veld in Duitsland zie Reidsma en De Cuyper (2021).
https://www.aktion-zusammen-wachsen.de/fileadmin/redaktion/07-Publikationen/Publikationen_barrierefrei/19-0523_FINAL_Poster_Qualitaetssicherung_barrierefrei.pdf.
https://www.thirdsector.co.uk/ncvo-close-standard-mentoring-schemes/management/article/1521233.
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2.2.5

Coordinadora Mentoría Social (CMS) 6

2.2.6

Toronto Immigrant Employment Council (TRIEC)

2.2.7

Talent2Connect

De Coordinadora Mentoría Social (verder afgekort als CMS) is een Catalaans mentoringnetwerk, dat
inmiddels ook partners heeft in de rest van Spanje. Momenteel bestaat het netwerk uit veertien organisaties en twintig mentoringprojecten. Het netwerk staat open voor een breed scala aan mentoringprojecten, met als gemene deler dat ze zich richten op kwetsbare personen. Een belangrijk onderdeel
van de werking is het promoten van kwaliteitsstandaarden bij mentoringprojecten. Zo moeten alle
organisaties die deel willen worden van het netwerk aan deze standaarden voldoen, en worden andere
organisaties ook aangemoedigd om de standaarden te implementeren in hun mentoringprojecten. De
kwaliteitsstandaarden van MENTOR en de APS (zie hierboven) zijn meegenomen in de standaarden
van de CMS, die zijn opgesteld op basis van enerzijds de systematische studie van kwaliteitsindicatoren in de literatuur en anderzijds de kennis en ervaring van de CMS. Er zijn tien vereisten, die
telkens bestaan uit een aantal concrete standaarden. Deze standaarden zijn weer onderverdeeld in een
aantal substandaarden waar iedere organisatie aan moet voldoen, en een aantal bijkomende substandaarden die toegang geven tot het ‘+’-zegel. Ook hier werkt men dus met minimale en meer
uitgebreide criteria. In het overzicht zullen we enkel de minimale criteria bespreken. Omdat de
projecten binnen het netwerk erg verschillend kunnen zijn wat betreft de inhoud en de doelgroep,
zijn de kwaliteitsstandaarden ook vrij algemeen omschreven.

TRIEC mentoring partnership (verder TRIEC) is een organisatie die zich specifiek richt op
mentoring-naar-werk en een koepelorganisatie vormt voor andere mentoringprojecten in Canada.
Waar de bovengenoemde organisaties zich richten op een brede groep van mentoringprojecten met
verschillende doelgroepen en doelstellingen, focust TRIEC op mentoring-naar-werk programma’s
voor hooggeschoolde nieuwkomers. In tegenstelling tot de kwaliteitscriteria van andere programma’s
zijn deze criteria dan ook een stuk concreter ingevuld.

Talent2Connect is een Belgisch platform van verschillende organisaties uit de sociale, publieke en
private sector die de handen in elkaar slaan om verborgen talenten (bv. laagopgeleide jongeren,
ouderen en vluchtelingen) te begeleiden naar een tewerkstelling. Eén van de oplossingen die ze
voorstellen, is een digitale tool die helpt om mentoren en mentees te verbinden. De mentoringorganisaties die hieraan meewerken hebben via een workshop enkele kwaliteitscriteria opgesteld om
toegang te krijgen tot het digitale platform. Zoals in het overzicht zal duidelijk worden, zijn deze
criteria eerder minimaal opgevat en uitgewerkt, toch hebben we ze geïntegreerd om verder te kunnen
bouwen op bestaande inspanningen.

6
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Voor info over de werking van de Coordinadora Mentoria Social verwijzen we naar Reidsma en De Cuyper (2021).
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3 | Overzicht en vergelijking van bestaande
kwaliteitscriteria

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de bestaande kwaliteitscriteria die door de eerder voorgestelde mentoringorganisaties, -projecten worden gebruikt. In wat volgt, beschrijven we de kwaliteitscriteria die
worden gebruikt en bieden hiervan een overzicht, analyseren we de gelijkenissen en verschillen en
gaan we, op basis van onze opgebouwde expertise omtrent mentoring-naar-werk, na welke van deze
kwaliteitscriteria toepasbaar zouden kunnen zijn op het specifieke domein van mentoring-naar-werk.
Het hoofdstuk is gestructureerd volgens de eerder beschreven componenten van het mentoringproces.
3.1

Aanpak

3.2

Vergelijkend overzicht van de bestaande kwaliteitscriteria volgens de
componenten van het mentoringproces

Nadat we de mentoringorganisaties en -projecten hebben geselecteerd, hebben we de door hen vooropgestelde kwaliteitscriteria bestudeerd en vergeleken. Aangezien het hoofdzakelijk om mentoringorganisaties en -projecten uit het bredere domein van mentoring gaat, is het belangrijk om te benadrukken dat de bespreking hiervan wordt weergegeven vanuit het perspectief van mentoring-naarwerk. Het is met andere woorden de relevantie voor het specifieke domein van mentoring-naar-werk
dat zal bepalen of een criterium al dan niet door ons wordt weerhouden om in de latere fase (zie deel
twee van deze nota) aan practioners te worden voorgelegd met de vraag of het ook van toepassing is
voor het specifieke domein van mentoring-naar-werk. De selectie is gebaseerd op inzichten uit op
onderzoek dat we eerder uitvoerden rond mentoring naar werk ( Van Dooren & De Cuyper: 2015,
De Cuyper & Vandermeerschen: 2018, De Cuyper et al.:2019, Purkayastha & De Cuyper: 2019,
Vandermeerschen & De Cuyper: 2018). Naast een woordelijke bespreking, worden de aanwezige
criteria in de verschillende mentoringorganisaties, -projecten telkens weergegeven in een overzichtstabel. We hebben ervoor gekozen om de kwaliteitscriteria in de tabel niet te vertalen, maar
daarentegen de originele formulering te behouden, met name in het Engels, om de beschikbare
informatie zo precies mogelijk weer te geven. Binnen de kwaliteitscriteria werd telkens getracht een
inhoudelijke ordening aan te brengen zodat duidelijk wordt hoe de (sub)criteria van de verschillende
organisaties zich tot elkaar verhouden.

3.2.1

De werving en toeleiding van mentoren en mentees

Zonder mentoren en mentees kunnen geen duo’s gevormd worden. Eén van de uitdagingen waarmee
coaches geconfronteerd worden, is dan ook de werving en toeleiding van geschikte mentoren en
mentees. Omdat kwaliteitscriteria voor beide doelgroepen verschillen, bespreken we de werving en
toeleiding van mentoren en van mentees elk afzonderlijk. In wat volgt komt eerst de werving en
toeleiding van mentoren aan bod, gevolgd door de mentees.
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3.2.1.1

Werving en toeleiding van mentoren

Uit de vergelijking van de verschillende kwaliteitslabels komen twee elementen terug als het om de
werving van mentoren gaat (zie tabel 3.1): enerzijds over de aard van de informatie die moet verstrekt
worden aan mentoren en anderzijds de methoden en strategieën om mentoren te rekruteren.
Als het om de aard van de informatie gaat dan komt dit er in essentie op neer dat er voldoende en
realistische informatie moet zijn over het programma op basis waarvan mentoren zelf kunnen besluiten om al dan niet deel te nemen. Dit criterium komt onder meer terug bij MENTOR, CMS en SMN.
Ook bij TRIEC komt dit terug, maar dit maakt geen deel uit van de wervings- en rekruteringsstrategie
maar van de training/opleiding.
Een tweede kwaliteitscriterium dat wordt aangehaald, is het feit dat moet ingezet worden op meerdere
methoden en strategieën om mentoren te rekruteren zowel CMS, Mentor als AZW geven voorbeelden van meerdere kanalen. AZW en TRIEC benadrukken het inzetten van partnerorganisaties bij het
rekruteren van mentoren. Mentor wijst daarnaast ook op het inschakelen van ervaren mentoren om
te rekruteren.
Het uitwerken van een adequate rekruteringsstrategie is voor elk mentoringproject belangrijk. Een
rekruteringsstrategie lijkt ons echter zeer context- en projectspecifiek. In dit opzicht weerhouden we
het feit dat men een adequate rekruteringsstrategie moet hebben als criterium, maar vullen we dit niet
verder in. Een tweede kwaliteitscriterium betreft het verstrekken van correcte informatie: wat is de
rol van de mentor, wat wordt verwacht bij participatie en is dit ook duidelijk gedocumenteerd. Ook
dit element wordt weerhouden. Een mentor die in het project stapt met verkeerde verwachtingen en
een andere dan gewenste rolinvulling zal namelijk een directe impact hebben op de uitkomsten van
de mentoring.
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Tabel 3.1

Werving van mentoren

MENTOR
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Programme engages in
recruitment strategies
that realistically portray
the benefits, practices,
supports, and challenges of mentoring in
the programme.
Programme recruits
mentors whose skills,
motivations and backgrounds best match the
goals and structure of
the programme.
E: Programme communicates with to mentors how mentoring
and volunteering can
benefit them.*
E: Programme has a
publicly available
written statement outlining eligibility requirements for mentors in
the programme.
Programme utilises
recruitment strategies
that build positive attitudes and emotions
about mentoring.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

Provides clear guidance
information about its
mentoring service which
can be assessed by potential mentors.

Standardised processes
and materials - which can
be adapted to individual
circumstances - for
communicating with
potential mentors are
available.

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social (CMS)

Is the recruitment and
selection process for
potential mentors and
befrienders safe and effective?

The strategies for the
recruitment of mentors
introduce the objectives
and activities as well as the
challenges and supports of
being a mentor so that the
interested people can
make an informed decision about their participation.
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Scottish Mentoring
Network (SMN)

MENTOR

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)
Communication with
potential mentors is carried out in cooperation
with experienced mentors
or project partners (e.g.
schools, colleges, companies, migrant organisations, local city offices).

E: Programme uses
multiple strategies to
recruit mentors (e.g.
direct ask, social media,
traditional methods of
mass communication,
presentations, referrals)
on an ongoing basis.

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social (CMS)

Recruitment is through
several channels. Community Partners must
recruit regularly and on
basis of occupation/
sector needs.

The project uses appropriate methods of direct
communication with
potential mentors,
employing a range of suitable channels (e.g. personal letters/emails, information sessions, workshops, media articles,
posters in educational
institutions, network
meetings).

The programme uses
multiple strategies to
mobilise mentors (leaflets
and pamphlets, posters,
media advertisements,
web pages, information
sessions, press releases,
volunteer fairs or information desks, personal or
word of mouth recommendations, audiovisual
material, social media,
mailing).

Programme encourages
mentors to assist with
recruitment efforts by
providing them with
resources to ask individuals they know, who
meet the eligibility criteria of the programme,
to be a mentor.
As a mentor has
expressed interest in the
programme it should take
max. 1 week to personally
contact them.
* The ‘E’ stands for ‘Enhancements’ or practices that are not yet evidence-based but are promising (cf. supra).

3.2.1.2

Werving en toeleiding van mentees

Als het om de werving van mentees gaat, is het opvallend dat er weinig kwaliteitscriteria worden
vooropgesteld (zie tabel 3.2). AZW legt de nadruk op het feit dat er gestandaardiseerde processen en
materialen moeten aanwezig zijn om met mentees de communiceren en dat de doorverwijzing via
stakeholders moet gebeuren. MENTOR, SMN en CMS zijn concreter over deze communicatie en
stellen dat deze duidelijke verwachtingen moet scheppen over het programma. CMS voegt hieraan
toe dat deze informatie mentees in staat moet stellen om weloverwogen te beslissen of het programma iets voor hen is.
Wanneer we naar de criteria kijken met betrekking tot de werving van mentees zien we dus relatief
weinig criteria naar voor komen, er is ook weinig ‘consensus’ tussen de projecten zodat de keuze voor
minimale criteria ook niet eenduidig is. Uit de evaluatie van beginnende mentoring-naar-werk programma’s (Vandermeerschen & De Cuyper, 2018) bleek dat een mismatch tussen de verwachtingen
van de mentees en de doelstellingen van de programma’s vaak een probleem was. Bepaalde mentees
hoopten op het einde van de mentoring een job te ‘krijgen’, terwijl dit niet de doelstelling was/is van
het programma. Dat had vervolgens ontevredenheid met het programma en een early drop-out als
gevolg. Gebaseerd op deze ervaring opteren we er dan ook voor om het criterium m.b.t. de realistische weergave van doelen, activiteiten, ... te weerhouden.
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Tabel 3.2

Werving van mentees

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

Programme engages in
recruitment strategies
that realistically portray
the benefits, practices,
supports, and challenges of being mentored in the programme.

Provides clear guidance
information about its
mentoring service which
can be assessed by potential clients and referral
agencies.

Standardised processes
and materials - which can
be adapted to individual
circumstances - for communicating appropriately
with mentees are available.

Programme recruits
mentees whose needs
best match the services
offered by the programme.

Provides the client (and
carers as appropriate) with
the information they need
to understand what the
mentoring service offers
them.

MENTOR

TRIEC

Talent2Connect

Other stakeholders are
being involved (e.g. day
nurseries, schools, associations, refugee facilities).
As a mentor has
expressed interest in the
programme it should take
max. 1 week to personally
contact them.

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Is there a clear process for
the identification and
referral of service users?

The strategies for the
recruitment of mentees
introduce the objectives
and activities as well as the
challenges and supports of
being mentored so that
the interested people can
make an informed decision about their participation.

3.2.2

De selectie en screening van mentoren en mentees

Kwaliteitslabels kunnen ook verschillende criteria hanteren wat betreft de selectie en screening van
zowel mentoren als mentees. Vaak gaat het hier om bepaalde voorwaarden waar de kandidaten aan
moeten voldoen. Hoe en in hoeverre deze worden ingevuld door de kwaliteitscriteria, wordt wederom
eerst besproken voor de mentoren (zie ook tabel 3.3) en vervolgens voor de mentees (tabel 3.4).
3.2.2.1

De selectie en screening van mentoren

Alle labels, op Talent2Connect en APS na, stellen dat er met duidelijke criteria moet gewerkt worden
wat betreft het selecteren van mentoren. Bij sommige labels worden deze criteria vrij concreet ingevuld: de gemeenschappelijke lijn is dat mentoren in staat moeten zijn om de doelstellingen van het
programma te kunnen waarmaken met hun skills. Het gaat dan bijvoorbeeld om omgaan met jeugd,
interculturele competenties, het hebben van een professioneel netwerk, etc. CMS legt de focus op
karakterkenmerken die de ideale mentor moet bezitten: aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid,
empathie en assertiviteit. Daarnaast wordt ook het feit dat men zich engageert voor een bepaalde
periode van tijd met een bepaalde frequentie zowel bij MENTOR, TRIEC, Talent2connect als CMS
als een selectiecriterium gezien. Interessant is dat bij CMS de voorafgaande training voor mentoren
ook deel uitmaakt van het selectieproces, via de training krijgen ze zicht op de kwaliteiten van de
kandidaat mentor. Alle kwaliteitslabels stellen een voorafgaandelijk individueel interview met de mentor voorop als kwaliteitscriterium.
Opvallend veel aandacht is er daarnaast voor ‘referentiechecks’: Mentor, SMN, TRIEC EN CMS
nemen ze dit op als (mogelijk) kwaliteitscriterium. Bij nogal wat kwaliteitslabels heeft dat onder meer
te maken met het feit dat mentoren werken met kwetsbare jongeren en kinderen. Ook TRIEC stelt
referentiechecks voor in het geval van mentoren die individueel zijn geworven; voor mentoren die
komen uit bedrijven waarmee men overeenkomsten heeft om toe te leiden, wordt dit dan weer niet
verwacht.
Een criterium dat enkel bij het SMN voorkomt is het doorverwijzen van mentoren naar meer
geschikte mogelijkheden indien ze niet in aanmerking komen voor mentoring. Aangezien de ‘pool’
van vrijwilligers niet onbeperkt is, vinden we dit een interessant criterium.
Over de volgende criteria is er consensus bij de diverse kwaliteitslabels: duidelijke selectiecriteria in
lijn met de doelstellingen van het programma, een individueel screeningsgesprek (al dan niet online)
via een screeningsinstrument en het feit dat mentoren zich engageren om een bepaalde periode met
een bepaalde frequentie actief te zijn. Deze criteria worden dan ook weerhouden. Omdat referentiechecks vaak terugkomen als kwaliteitscriterium hebben we ook dit criterium weerhouden om voor te
leggen aan mentoring-naar-werk projecten zonder ons daarbij uit te spreken over hoe dit er moet
uitzien. Het systeem van TRIEC lijkt ons voor mentoring-naar-werk projecten alleszins een optie,
waarbij geen referentiecheck nodig is indien het om partners/werkgevers gaat waarmee men samenwerkt en de toeleiding via die werkgever gebeurt. Bij individuele mentoren is er wel nog een referentiecheck nodig. Tot slot vinden we het criterium van het SMN waarbij mentoren die niet in aanmerking komen voor het programma, doorverwezen worden naar andere programma’s voor vrijwilligers
ook relevant om te weerhouden en voor te leggen.

HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

27

28
HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

Tabel 3.3

De selectie en screening van mentoren

MENTOR
Programme has
established criteria for
accepting mentors into
the programme as well
as criteria for disqualifying mentor applicants.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Carries out a structured
assessment of potential
mentors and their suitability for the service and
applies clear selection criteria.

Selection is made on the
basis of defined criteria
(e.g. criminal background
check, previous volunteer
experience, intercultural
competence, maturity).

Mentors must meet all
outlined eligibility criteria:
- 2 years’ work experience;
- established network of
professional contacts;
- current industry
knowledge;
- available for 18 hours
over 3 months;
- good attitude (openminded, good listener
and communicator,
etc.).

Has a process to signpost
individuals to more suitable opportunities if
appropriate
Programme conducts
reference check interviews with multiple
adults who know an
applicant (ideally, both
personal and professional references) that
include questions to
help assess his or her
suitability for mentoring a youth.

Reference checks only for
individual mentors, not
for mentors recruited
through employer partners.

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Is the recruitment and
selection process for
potential mentors and
befrienders safe and effective?

A selection of criteria for
mentors has been defined,
including adaptability,
responsibility, empathy,
and assertiveness.
There is a publicly available
statement of the selection
criteria for the acceptance/
disqualification of mentors
in the project (it is understood that it is publicly
available if the organisation
provides the statement
whenever someone
requests it).

MENTOR
Programme conducts at
least one face-to-face
interview with each
prospective mentor that
includes questions
designed to help the
programme assess his
or her suitability for
mentoring a youth.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)
Selection is made on the
basis of individual selection interviews with standardised questions.

TRIEC
All individual mentors
must be interviewed inperson.

Talent2Connect
Minimum 1 hour intake
consisting of an ‘open
questions’ interview.
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Programme conducts a
comprehensive criminal
background check on
prospective adult
mentors.

Prospective mentors
agree in writing to participate in face-to-face
meetings with their
mentees that average a
minimum of once a
week and a total of four
or more hours per
month over the course
of the relationship, or
at a minimum frequency and amount of
hours that are required
by their mentoring programme.

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
At least one face-to-face
selection interview with
the candidates to be
mentors is carried out in
which the suitability of
their profile for mentoring
is evaluated (considering
the possibility of rejection
of candidates).
In the event of intervening with minors, the
programme requests
information regarding the
lack of a record for crimes
of a sexual nature. In case
of not working with
minors, the programme
requests information
regarding the lack of a
record for crimes of a
sexual nature.

Mentors have the intention to be available for
12 duo meetings, this is
twice a month for a
6-month mentoring programme and every week
for a 3 month programme.

The selected mentors
agree in writing to establish a mentoring relationship of the minimum
duration required by the
project and to meet with
their mentees at least as
often and as long as the
programme requires.
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MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Prospective mentors
complete a written
application that
includes questions
designed to help assess
their safety and suitability for mentoring a
youth.

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
People interested in being
mentors complete a
written application to participate in the project,
which includes questions
aimed at assessing the
suitability of their profile
for mentoring and at
determining whether to
accept the candidate.
The programme uses
training as a phase in the
selection process to
further assess whether the
mentors are suitable to
mentor a person.

Create safe environment.

3.2.2.2

De selectie en screening van mentees

De kwaliteitscriteria die voorop worden gesteld voor mentees, liggen in lijn met deze voor mentoren
(zie tabel 3.4).
De meeste labels stellen voorop dat er duidelijke selectiecriteria moeten zijn die in lijn liggen met de
doelstellingen van het programma. MENTOR gaat ook dieper in op de inhoud van deze criteria en
stelt dat mentees akkoord moeten zijn met een minimum engagement van een bepaald aantal uur per
week voor een bepaalde tijdsperiode. MENTOR koppelt hier een schriftelijke bevestiging van het
engagement van de mentee aan. Ook de CMS gaat dieper in op welke selectiecriteria van belang zijn,
maar benadrukt hierbij vooral inhoudelijke aspecten: de motivatie, stabiliteit en verantwoordelijkheid
van de mentee.
TRIEC focust voornamelijk op de doorlooptijden in het proces, meer specifiek tussen het rekruteren
en screenen en tussen het screenen en de uiteindelijke beslissing om in te kunnen stappen in het
programma. Een belangrijk element daarnaast is dat personen die niet in aanmerking komen, moeten
doorverwezen worden naar andere organisaties/diensten, dit element is ook aanwezig bij de SMN.
Ook de CMS benadrukt dat er procedures moeten zijn om met afwijzingen om te gaan, maar is
minder specifiek dan TRIEC. Zowel de doorlooptijden als het doorverwijzen van personen die niet
in aanmerking komen voor het programma, zouden we als kwaliteitscriteria willen voorleggen aan
mentoring-naar-werk organisaties.
Zowel TRIEC en Talent2Connect als CMS stellen een interview voor om de mentee te screenen,
CMS spreekt daarbij van een face-to-face interviews. AZW spreekt van een gestandaardiseerd proces
waarbij een interview één van de opties is, naast een vragenlijst, een gesprek met de leerkracht, ...
SMN stelt dat er een gestructureerd assessment moet plaatsvinden, maar specifieert niet hoe. Uit de
praktijk weten we dat het face-to-face contact met mentees als erg belangrijk wordt ervaren door de
coaches in functie van de matching. In dit opzicht weerhouden we een interview als kwaliteitscriterium en dit volgens een zekere systematiek (een checklist, vragenlijst, ...) en leggen we dit voor
aan de mentoring-naar-werk organisaties ter toetsing.

HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

31

32
HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

Tabel 3.4

De selectie en screening van mentees

MENTOR
Programme has established criteria for
accepting youth into
the programme as well
as criteria that would
disqualify a potential
youth participant.

Parent(s)/guardian(s)
and mentees agree in
writing to a one-year
(calendar or school)
minimum commitment
for the mentoring relationship, or the minimum time commitment
that is required by the
mentoring programme.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (ASW)

TRIEC

Carries out a structured
assessment of client needs
and their suitability for
mentoring support.

Selection is made in
accordance with the specific objectives of the project (e.g. promoting highly
talented mentees or support mentees with poor
academic achievement).
Selection is made only
when the mentee actively
wants to have a mentoring
relationship and if there
are no criteria for exclusion (e.g. mental illness,
need for professional
advice).

Applicants accepted into
the programme meet all
the criteria.
Applicants are screened
for suitability and
mentoring-readiness
3-5 days after application.

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Are the needs of the service users assessed in
determining how mentoring and befriending can
help?

The selection criteria
established to integrate
new mentees in the project includes motivation,
stability, and responsibility. In case of underage
mentees, responsibility
may be linked to the existence of a close adult
figure.

MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (ASW)

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
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Parents(s)/guardian(s)
and mentees agree in
writing that mentees
participate in face-toface meetings with their
mentors that average a
minimum of once a
week and a total of four
or more hours per
month over the course
of the relationship, or
at a minimum frequency and amount of
hours that are required
by the mentoring programme.
Has a process to signpost
individuals to more suitable support services if
appropriate.

Applicants not accepted
are referred to appropriate
services within 3 business
days.
Clear process timelines:
For example, applications
should be screened with
3-5 days of registering, a
coach must review it
within 14 days, applications not meeting the eligibility criteria are
informed within 3 business days.

There are procedures to
deal with inappropriate
acceptances of mentees
and to manage their rejection.
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MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (ASW)

TRIEC

Talent2Connect

E: Mentees provide
written assent agreeing
to participate in their
mentoring programme.

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
People interested in being
mentored complete a
written application to participate in the project. In
case of underage applicants, it can be done by
their parents/guardians or
the organisation that
refers them.

Standardised processes for
the selection of mentees
are available (e.g. questionnaire, individual interview, consultation with
teacher) and the boundaries of the mentoring
project are defined.

Screening must include an
interview.

- Open questions
interview.
- Checklist of min. info.
- Minimum 1h intake.
- Create safe
environment.

At least one face-to-face
selection interview with
the candidates to be mentored is carried out and
documented, in which the
suitability of their participation in the project is
evaluated (considering the
possibility of rejection of
candidates). In case of
underage applicants, the
interview can be carried
out with their parents/
guardians.

3.2.3

Het voorzien van training

Wat training van mentoren betreft, stellen we vast dat hier heel wat nadruk op wordt gelegd. Alle
kwaliteitslabels stellen een introductiesessie en/of training voorop. De verschillende organisaties
lijsten in dit kader een aantal minimale elementen op die aan bod moeten. Hierbij gaat het vooral
over het verduidelijken van het kader en de verwachtingen, concreet gaat het dan om:
- wat is mentoring/eigenheid van mentoring?
- modaliteiten van het programma: lengte, initiëren van de contactfrequentie van contact, duur van
gesprekken, wat indien iemand niet komt opdagen, einde van de relatie;
- verwachtingen, rollen, welke taken mogelijk zijn/en welke niet;
- contact met de coach en welke verwachtingen met betrekking tot monitoring;
- waar men terecht kan voor ondersteuning;
- confidentialiteit en anonimiteit;
- onkosten en verplaatsingen.
Op die manier geconcipieerd vormt de training een soort startpakket, dat de noodzakelijke informatie
biedt om verwachtingen af te stemmen en de modaliteiten van een programma te kennen. Daarnaast
kan natuurlijk ook een meer inhoudelijke training voorzien worden (denk aan een training rond
coachende vaardigheden, interculturele competenties, ...). Dit zien we bijvoorbeeld vermeld bij SMN.
Deze organisatie stelt een training voor mentoren voorop om ‘hun vaardigheden te ontwikkelen’ en
hun ‘lange termijn betrokkenheid te stimuleren’. Ook AZW vermeldt opleidingsmogelijkheden voor
projectgerelateerde onderwerpen, met onder meer interculturele competenties of de levensomstandigheden van vluchtelingen als voorbeelden. Terwijl TRIEC, Talent2Connect en CMS in de eerste
plaats de nadruk leggen op training als introductie, wordt een inhoudelijke (post)training ook duidelijk
naar voor geschoven door SMN, AZW en MENTOR.
Enkele organisaties specifiëren ook een minimum aantal uren training, zoals MENTOR (2 uur, maar
bij voorkeur 6 uur) of CMS (6 of 8 uur). Een opmerkelijk element dat we bij MENTOR terugvinden
is het gebruiken van deze opleidingen als middel om verder te screenen en eventuele problemen te
detecteren.
Opvallend is dat training van mentees slechts een beperkte plaats krijgt in het geheel. Terwijl training
voor mentoren door alle gescreende organisaties naar voor wordt geschoven, wordt training voor
mentees enkel bij AZW en bij MENTOR (als ‘enhancement’) vermeld.
Als de terugkoppeling wordt gemaakt naar mentor-to-work programma’s vinden we alle vermelde
elementen relevant of toch tenminste relevant genoeg om voor te leggen aan mentoring-naar-werk
organisaties. Meer specifiek zijn dit een pre-match informatiesessie/training en een inhoudelijke training voor mentoren. Ook de training voor mentees leggen we voor.
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Tabel 3.5

Training

MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Provides mentors with
training and guidance
which is relevant to the
client group they will
work with and is delivered
by recognised mentoring
partners.
Incorporates personal
safety guidance into its
client preparation and
staff and mentor training
including confidentiality/
disclosure responsibilities
(e.g. personal safety
policy, and data protection
policy).

Induction training for new
mentors takes places on a
regular basis.
Mentors are informed
about their tasks and the
objectives of the project
as well as about the concept of mentoring as such.

Within 3 days of a match,
coaches must schedule an
in-person orientation
session for both with the
following elements:
(1) clarifying mentor and
mentees expectations,
(2) clarifying roles and
responsibilities, (3) review
supports and resources
available during the partnership, (4) provide an
opportunity to be introduced to each other,
encourage mentor (5) and
mentee to access coaching
support.
Differentiation between in
person orientation
sessions, online orientation sessions.

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Do mentors and
befrienders receive appropriate induction and training to provide effective
support to service users?

Prior to the assignment, a
minimum of 6 hours/
minimum of 8 hours of
face-to-face training is
provided to mentors on
the following topics:
- introduction to
mentoring;
- initiation and development of the relationship;
- closing of the relationship;
- expectations of the
mentor;
- project objectives and
specific purpose of the
mentoring;
- role of the mentor;
- rights and obligations;
- commitments of the
mentors,
- procedures and policies
of the project (ethical
issues);
- preparation of the
initial meeting;
- resources offered by
the programme to
support the mentors.

Mentor training
Programme provides a
minimum of two hours
of pre-match, inperson, mentor training
(appendix 1 for a list of
topics).

Organise collective
training for mentors new
to mentoring.

MENTOR
Programme provides
one or more opportunities per year for postmatch mentor training.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

Provides opportunities for
mentors to develop their
skills and knowledge and
encourages their longer
term involvement.

Training opportunities for
project-related topics are
offered (e.g. teaching education, intercultural competence, the living conditions of refugees).

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
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There is an evaluation
procedure of the training
for mentors aimed at
maintaining and improving its quality and effectiveness.
E: programme provides
additional pre-match
training opportunities
beyond the two-hour,
in-person minimum for
a total of six hours or
more.
E: Programme uses
training to continue to
screen mentors for suitability to be a mentor
and develops techniques for early troubleshooting should problems be identified.
Mentee training
E: Programme provides
training for the mentee
on a list of topics (see
appendix 1).

At least one meeting is
held with each mentee
prior to assignment to
address the following
issues: programme performance, commitment,
limits, expectations and
questions, and initial
meeting.
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3.2.4

De matching en start van de duo’s

Zowat alle kwaliteitslabels stellen in essentie dat er een zo goed mogelijke match moet worden nagestreefd, rekening houdend met kenmerken en behoeften van de mentees (zie tabel 3.6). Mentor, CMS
en AZW dat er ook rekening moet worden gehouden met de voorkeuren van mentoren. Waar enkele
labels eerder vaag blijven op basis van wat die match dan moet plaatsvinden, zijn TRIEC, Mentor en
CMS vrij concreet. Voor TRIEC gaat het om professionele overeenkomsten, beschikbaarheid en
locatie. Bij CMS en Mentor gaat het bijvoorbeeld om leeftijd, persoonlijkheid, maar ook etniciteit,
voorkeuren, doelstellingen, etc. Op de vraag wat nu een goede match maakt, geven de kwaliteitscriteria geen antwoord. Welke criteria nu exact naar voor moeten worden geschoven bij mentoringnaar-werk-projecten zal afhangen van programma tot programma. Belangrijk is alleszins wel dat ze
duidelijk geëxpliciteerd worden.
Over de wijze waarop de matching moet plaatsvinden is enkel CMS concreet. CMS stelt dat minsten
twee coaches betrokken moeten zijn bij het matchingsproces.
Wat de start van de mentoringrelatie betreft, stellen CMS en Mentor dat de meeting moet voorbereid
worden en geïnitieerd door het mentoringprogramma, SMN stelt dat mentor op de hoogte moet zijn
van de kenmerken van de mentee bij de eerste ontmoeting. Zowel MENTOR, CMS als AZW stellen
voorop dat de eerste ontmoeting tussen mentor en mentee moet plaatsvinden in het bijzijn van een
coach. Dit criterium vinden we niet terug bij de overige programma’s. Mogelijk heeft dit te maken
met het feit dat deze programma’s zich meer op jongeren richten. Waar wel vrij grote consensus over
bestaat is dat er een soort overeenkomst/contract moet worden getekend tussen de mentor en de
mentee. Bij Mentor is vrij sterk uitgewerkt wat deze overeenkomst kan bevatten, het gaat dan onder
meer om frequentie van het contact, duur van de meetings, rollen van elke persoon, etc.
Interessant is daarnaast dat TRIEC aandacht besteedt aan personen die moeilijk te matchen zijn. Dit
heeft mede te maken met het feit dat ze specifiek matchen op functie of sector. Als kwaliteitscriterium
stellen zij voorop dat wanneer mentees niet kunnen gematcht worden binnen een bepaalde periode,
ze doorverwezen worden naar andere diensten. AZW stelt dan weer een ‘probation period’ voorop
als kwaliteitscriterium, of anders gezegd dat men de match kan ‘opzeggen’ en dat er na een bepaalde
periode wordt geverifieerd of de mentoringrelatie goed verloopt en er inderdaad een goede match is
tussen beiden.
Als de terugkoppeling wordt gemaakt naar mentor-to-work programma’s vinden we alle vermelde
kwaliteitscriteria relevant of toch tenminste relevant genoeg om voor te leggen aan mentoring-naarwerk organisaties. Een uitzondering vormt de ‘groep matching’ binnen Mentor, dit kan eerder gezien
worden als een specifieke matchingsmethode dan als een kwaliteitscriterium.
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Tabel 3.6

De matching en start van de mentoringrelatie

MENTOR
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Programme considers
the characteristics of
the mentor and mentee
(e.g., interests; proximity; availability; age;
gender; race; ethnicity;
personality; expressed
preferences of mentor,
mentee, and parent or
guardian; goals;
strengths; previous
experiences) when
making matches.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Matches clients with mentors with the most appropriate profiles to help
them achieve their goals

The knowledge and skills
of mentors as well as the
needs of mentees are
recorded and taken into
account for the purposes
of matching. The first
meeting between the mentors and mentees take
place in a protected environment, accompanied by
the coordinator.
Mentors are asked about
their expectations of the
mentoring relationship
using a standardised questionnaire in order to
include these in the
matching process.

Coaches are required to
ensure the quality of
matches by checking mentor and mentees professional compatibility, availability and location.

Starting from the mentees
and their needs, instead of
starting from available
mentors.
More than a good match
on paper.

Is there a clear and consistent place for matching
service users with mentors
and befrienders?

The programme takes into
account the characteristics
of the mentor and the
mentee to make the
assignments (interests,
proximity, availability, age,
gender, race, ethnicity,
personality, expressed
preferences of the mentor
and mentee, goals,
strengths, past experiences, etc.).

E: Programme sponsors a group matching
event where prospective mentors and
mentees can meet and
interact with one
another, and provide
the programme with
feedback on match
preferences.
At least two members of
the technical team of the
programme participate in
the assignment process.
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MENTOR
Programme arranges
and documents an initial meeting between
the mentor and mentee
as well as, when relevant, with the parent or
guardian.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Coordinadora Mentoría
Social
The programme organises
and documents a first
mentor/mentee meeting
or a group matchmaking
event.

Ensures that the mentor is
appropriately informed
about the circumstances
of the clients they are
matched with.

Programme staff
member should be on
site and/or present
during the initial match
meeting of the mentor
and mentee, and, when
relevant, parent or
guardian.
Mentor, mentee, a programme staff member,
and, when relevant, the
mentee’s parent or
guardian, meet in person to sign a commitment agreement consenting to the programme’s rules and
requirements (e.g.,
frequency, intensity and
duration of match
meetings; roles of each
person involved in the
mentoring relationship;
frequency of contact
with programme), and
risk management policies.

Approved Provider
Standard (APS)

The technical team of the
project is present during
the first contact between
the mentor and mentee to
make the introductions.

Ensures that there is an
agreement with the client
about what the mentoring
relationship is intended to
help them achieve.

An agreement between
mentors and mentees concerning the format of the
mentoring relationship is
encouraged.

Confirmation is only after
both participants accept a
match.

Draw up mentor-mentee
contract.

MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

A timed probationary
period exists for new
mentoring matches (e.g. a
match can be ended by
either party after
3-4 meetings without
given reasons).
Clear timeline for matching process - match within
2 weeks, contact within a
week.
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Managers ensure that
applicants in hard to
match occupations are
referred to alternative programmes and services.

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
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3.2.5

De mentoringrelatie

Opvallend is dat er weinig criteria zijn terug te vinden wat betreft de voorwaarden die aan de
mentoringrelatie worden gesteld. Hierbij denken we aan zaken zoals de intensiteit (hoe vaak wordt
verwacht dat mentoren en mentees contact hebben), de locatie waar wordt afgesproken, de aard van
het contact (online, ...), de duur van het mentoringprogramma zelf, of m.a.w. hoe lang een traject
idealiter of minimum duurt, de activiteiten die mentor en mentee verrichten, ... Mogelijk heeft dit te
maken met het feit dat de koepelorganisaties/labels zich richten op een zeer diverse groep van
mentoringprojecten. Uitzondering vormt CMS, zij stellen dat de mentoringrelatie minstens zes
maanden moet duren, waarbij mentor en mentee elkaar minstens iedere maand twee uur zien.
Talent2connect stelt (minimum?) 12 bijeenkomsten voorop. Hoewel het geen kwaliteitscriterium is,
weten we dat TRIEC 3 maanden vooropstelt als duur van de mentoringrelatie.
Niettegenstaande de duur van de mentoringprogramma’s en de frequentie niet vaak wordt vermeld
in de kwaliteitslabels, zouden we dit criterium wél willen voorleggen aan mentoring-naar-werk
projecten. Mentoring-naar-werk is immers doelgericht waarbij we veronderstellen dat het zoeken naar
werk een bepaalde gelimiteerde tijd duurt. In dit opzicht lijkt het relevant om met de mentoring-naarwerk projecten een bepaalde duur en frequentie als minimum maar ook als maximum te kunnen
vastleggen.
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Tabel 3.7

MENTOR

De mentoringrelatie

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect
Intention to be available
for 12 pair meetings.

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
After the initial meeting,
and except in the case of
an early closure, the meetings between mentors and
mentees occur with a
minimum frequency of
once a month and a total
of 2 or more hours a
month for at least
6 months.
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3.2.6

De opvolging en ondersteuning van de mentor en mentee

In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens de opvolging en de ondersteuning van de mentor
en de mentee. Het onderscheid tussen beiden ligt erin dat opvolging gaat om het contact houden met
opgestarte duo’s, kijken of het goed loopt, etc., terwijl ondersteuning vooral gericht is op het ondersteunen van mentoren en mentees tijdens het mentoringproces met het oog op een effectievere
mentoringrelatie. In de praktijk zullen beiden soms in elkaar overvloeien.
3.2.6.1

Opvolging

Wat opvolging betreft, worden zowel ‘praktische’ (of meer procedurele) als inhoudelijke criteria
teruggevonden. Wat het praktische luik betreft, gaat het in hoofdzaak om de frequentie en timing van
de opvolging van de mentoringduo’s. Zo stellen Mentor en CMS dat er tweemaal per maand in de
beginperiode, daarna 1 keer per maand opvolging moet worden gepland door de coach en dit bij
zowel mentoren als mentees. TRIEC spreekt van 1 maal na tien dagen en 1 maal na 40 dagen,
Talent2connect van de eerste maand, de derde en de zesde maand. CMS en Mentor benadrukken
daarbij dat de duo’s regelmatig moeten geëvalueerd worden om te bekijken of een interventie nodig
is. Met een interventie doelen ze dan bijvoorbeeld op werken aan de motivatie of het vroegtijdig
beëindigen van de mentoringrelatie. SMN stelt dat er regelmatig contact moet zijn met de duo’s, maar
laten dit aan de individuele programma’s over om dit verder te concretiseren.
Naast de frequentie van de opvolging is ook de inhoud van de opvolging van belang. Als een belangrijk element wordt door de meeste kwaliteitslabels naar voor geschoven dat tijdens de opvolging moet
worden nagegaan welke vooruitgang er wordt gemaakt (m.b.t. de doelen van de mentoring). Mentor
en CMS maken de inhoud van de opvolging vrij concreet door te stellen dat dit onder meer moet
gaan over de kwaliteit van de relatie, de impact van mentoring, de activiteiten die verricht worden,
etc. Zij suggereren gestandaardiseerde instrumenten en dit bij voorkeur met wetenschappelijk gevalideerde tools. Ook TRIEC en AZW werken met/suggereren gestandaardiseerde instrumenten.
AZW en Mentor besteden daarnaast aandacht aan de retentie van mentoren. Mentor geeft onder
meer aan dat de mentoren op regelmatige basis feedback moeten krijgen over de impact van mentoring op hun mentee en stelt net zoals AZW dat de mentoren moeten erkend en bedankt worden voor
hun inspanningen.
Alle besproken criteria lijken relevant voor mentoring-naar-werk programma’s, het gaat dan zowel
om een regelmatige opvolging van de duo’s, het feit dat er een duidelijk idee moet zijn van wat die
opvolgingsgesprekken moeten inhouden en dat dit via ‘gestandaardiseerde’ instrumenten of checklists gebeurt, en de retentie van mentoren.

44

HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

Tabel 3.8

Opvolging van mentoren en mentees

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Programme contacts
mentors and mentees at
a minimum frequency
of twice per month for
the first month of the
match and once a
month thereafter.

Maintains regular contact
with the client throughout
the mentoring relationship
to assess their individual
progress.

Regular support and
supervision meetings are
held without time pressure. Mentors report regularly about the mentoring
relationship.
Guidelines/questionnaires
serve as support (e.g.
regarding the quality of
the relationship).

Coaches provide support
to mentor/mentee for the
duration of the partnership and respond to
requests in a timely
manner.

As a mentoring organisation, support the duo for
3 or 6 months.

At each mentor/
mentee monitoring
contact, programme
staff should ask
mentors/mentees
about mentoring activities, mentee outcomes,
child safety issues, the
quality of the mentoring relationship, and
the impact of mentoring on the mentor and
mentee using a standardised procedure.

Carries out regular reviews
with the mentor to evaluate the progress of the
mentoring relationship
and address any related
issues.

Mentors and mentees are
asked for feedback on
how things are going after
the probationary period.

A ‘check in’ survey is provided at 10 days and
40 days after the start of
the partnership. The
coach contacts mentor/
mentee for follow up if
non-responsive.

Have a structured followup at 1-3-6 months postmatch.

MENTOR
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Programme documents
information about each
mentor-mentee meeting
including, at a minimum, the date, length,
and description of
activity completed.

Conversations taking
place during support and
supervision meetings are
documented. Actions for
all parties involved
(mentor, organisation, and
mentee) are accordingly
defined.

Approved Provider
Standard (APS)
Are the mentoring and
befriending relationships
regularly monitored to
ensure progress is being
made and outcomes are
achieved?

Coordinadora Mentoría
Social
The project team contacts
the mentors and mentees
at least twice during the
first month of the relationship and then once a
month to assess how the
mentoring relationship is
progressing.

The team of the project
documents information
about each mentor/
mentee encounter, including, at least, the date,
duration, and description
of the completed activity.
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MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Programme follows evidence-based protocol
to elicit more in-depth
assessment from mentors and mentees about
the quality of their
mentoring relationships, and uses scientifically-tested relationship
assessment tools.
Programme regularly
assesses all matches to
determine if they
should be closed or
encouraged to continue.

Programme provides
mentors with feedback
on a regular basis
regarding their mentees’
outcomes and the
impact of mentoring on
their mentees to continuously improve mentee
outcomes and encourage mentor retention.
Programme conducts a
minimum of one inperson monitoring and
support meeting per
year with mentor,
mentee and when relevant, parent or guardian.
(E)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
The project team collects
quantifiable data regarding
the quality of the mentoring relationship on a regular basis, facilitated by the
mentors and/or mentees,
using a scientifically
proven assessment tool.

Coordinators look into
rematches when needed,
check and report on progress.

The programme periodically assesses the mentoring relationships to determine whether an intervention by the team of the
programme is needed: initiate closure, reinforce
motivation, provide
resources, etc. (at least
bimonthly/at least
monthly).

MENTOR
Programme thanks
mentors and recognises
their contributions at
some point during each
year of the mentoring
relationship, prior to
match closure. (E)

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)
Volunteers are regularly
thanked for their commitment, they are treated in a
friendly and attentive
manner and meetings with
the coordinator are made
pleasant.
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The project offers special
activities for volunteers
(e.g. joint excursions, celebrations, museum and
theatre visits).

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
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3.2.6.2

Ondersteuning van mentoren en mentees

Naast de opvolging van de duo’s op regelmatige basis, kan er ook nood zijn om de mentees en mentoren bijkomend inhoudelijk te ondersteunen. De ondersteuning die in de criteria van de koepelorganisaties wordt opgenomen, betreft dan onder meer toegang tot inhoudelijke bronnen (advies van
experten, publicaties, doorverwijzingen naar de juiste diensten, ...). Dit wordt door MENTOR, AZW
en ook CMS vermeld. AZW stelt ook voorop dat mentoren en mentees een duidelijk aanspreekpunt
moeten hebben, of anders gezegd een vaste contactpersoon (de coach) bij wie ze terecht kunnen. Die
contactpersoon moet mentoren dan ook kunnen bijstaan om tegemoet te komen aan noden die
doorheen de mentoringrelatie aan de oppervlakte zijn gekomen, of in geval van conflicten. Tot slot
bevelen zowel MENTOR, Aktion zusammen wachsen als CMS groepsactiviteiten aan waar de
mentoren en mentees (bij de Aktion zusammen wachsen enkel de mentees) gezamenlijk aan deel
kunnen nemen.
De besproken criteria lijken relevant voor mentoring-naar-werk programma’s. Vraag is wel of we ze
als ‘minimale’ criteria kunnen beschouwen. Dit is o.i. wel het geval wanneer het om een vaste contactpersoon gaat, maar minder als het om het voorzien gaat van inhoudelijke bronnen en groepsactiviteiten. Omdat de mentoringorganisaties uiteindelijk de finale toetssteen zijn, nemen we deze
criteria mee en leggen we ze aan hen voor.
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Tabel 3.9

Ondersteuning vanuit de organisatie

MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

Programme provides
mentors with access to
relevant resources (e.g.,
expert advice from
programme staff or
others, publications,
Web-based resources,
experienced mentors)
to help mentors address
challenges in their mentoring relationships as
they arise.

Mentors have a permanent contact person who
can be reached if needed
for queries or discussion
and in case of problematic
or conflict situations (e.g.
by telephone).
Information resources on
teaching/education and
intercultural competences
are available to mentors.
Mentors receive suggestions for activities with
the mentees.

Programme provides
mentees and parents or
guardians with access or
referrals to relevant
resources (e.g., expert
advice from programme
staff or others, publications, Web-based
resources, available
social service referrals)
to help families address
needs and challenges as
they arise.

Mentees have a permanent contact person, in
the form of the coordinator, who provides support
and supervision if
required.

Has procedures to deal
with emergencies involving
clients/mentors.

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Is support provided to
mentors and befrienders
to help them develop their
role?

The programme provides
mentors with access to
resources to help them
address challenges that
may arise in their mentoring relationships (expert
advice from programme
staff or others, articles,
resources from their website, experienced mentors).
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MENTOR

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
The programme provides
mentors with feedback on
possible changes in attitudes or behaviours of
their mentees to reinforce
the positive results of the
mentoring relationship.

E: Programme hosts
one or more group
activities for matches
and/or offers information about activities
that matches might
wish to participate in
together.

For mentees: activities in
small groups are offered
(e.g. group discussions
and get-to-know-meetings
with other mentees).

Organise workshops for
mentors & mentees.

The programme organises
one or more group activities for the participants
(mentees and mentors)
and/or offers information
on activities to be carried
out during their mentoring meetings.
After the assignment,
mentors are offered the
opportunity to participate
in exchange or training
sessions with other mentors (at least once/more
than once).

3.2.7

Afsluiten van de mentoringrelatie

De meeste labels besteden de nodige aandacht aan het beëindigen van de mentoringrelatie, met uitzondering van ‘Talent2connect’ en APS. SMN stelt dit eerder algemeen door te zeggen dat het einde
van de mentoringrelatie moet ‘gemanaged’ worden en er daarbij rekening moet worden gehouden
met de mentee, TRIEC maakt het dan weer heel concreet en stipuleert dat de mentoringrelatie moet
worden stopgezet na 90 dagen. Een belangrijk aandachtspunt bij de meeste kwaliteitsstandaarden zijn
vroegtijdige stopzettingen, Mentor en CMS stellen in dit kader een procedure voorop om een nieuwe
mentor toe te wijzen.
Belangrijk zijn daarnaast ook de modaliteiten van het afsluiten. Vaak wordt een eindgesprek voorgesteld. In het geval van Mentor en de CMS gaat dit om een exitinterview uitgevoerd door de coach
met mentor en mentee. In AZW gaat het om een afsluitende samenkomst met mentor en mentee,
met de coach erbij. Ook SMN spreekt van een ‘closure meeting’ tussen mentor en mentee waarbij de
coach aanwezig kan zijn.
Als het gaat om de inhoud van het afsluitend gesprek stellen AZW, Mentor en CMS dat er ‘checklists’
of richtlijnen moeten zijn. Mentor en CMS vullen dit ook heel concreet in. Bij CMS staan onder
andere de volgende onderwerpen centraal in het afsluitende gesprek: het gevoel over de beëindiging,
de reden van beëindiging, positieve ervaringen en uitdagingen binnen de mentoringrelatie.
Een opvallend element dat we zowel bij Mentor, AZW als CMS terugvinden is dat er een procedure/beleid moet zijn in het geval mentor en mentee nog verder contact met elkaar wensen te houden
nadat de opvolging door het programma is gestopt.
Alle opgesomde criteria lijken relevant om voor te leggen aan mentoring-naar-werk programma’s.
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Tabel 3.10

De beëindiging van de mentoringrelatie

MENTOR
Programme has a
procedure to manage
anticipated closures,
when members of the
match are willing and
able to engage in the
closure process.

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

Manages the ending of the
mentoring relationship at
a time most appropriate
for the client

The reasons for early
endings of mentoring relationships are captured,
reviewed and evaluated.
Early termination of a
mentoring relationship:
the coordinator conducts
a concluding conversation
with the mentor and the
mentee. The reasons for
the termination are discussed and documented.
Early termination of a
mentoring relationship:
the outcomes of the concluded mentoring relationship, taking into account
person-sensitive data, are
documented and evaluated by responsible persons.
Programme conducts
exit interview with
mentors and mentees,
and when relevant, with
parents or guardians.

Supervisor may be present
and participate in the closure meeting.

The coordinator takes
part in the concluding
conversation.

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

Partnerships are automatically completed after
90 days.

The programme has a
procedure to verify
whether the mentor and
the mentee have dealt
with the closure of the
relationship in their
encounters and, if not, to
intervene to the possible
extent.

Coaches cancel partnerships that have reached an
impasse and note the reasons for the impasse.

The programme has a
procedure for managing
early closures, including a
process to assign a new
mentor, if pertinent.

MENTOR
Regardless of the
reason for closure, the
mentoring programme
should have a discussion with mentors and
mentees that includes
the following topics of
conversation.*

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)
Mentor and mentee carry
out a concluding conversation. Guidelines for
concluding conversations
are available. Ideas for
joint final activities are
available.
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Programme has a
written policy and procedure, when relevant,
for managing rematching.
Programme has a written public statement to
parents or guardians, if
relevant, as well as to
mentors and mentees
that outline the terms
of match closure and
the policies for mentor/mentee contact
after a match ends (e.g.,
including contacts using
digital or social media).

TRIEC

The coordinator clearly
expresses recognition (e.g.
letter, certificate, or souvenir photo).

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social
Regardless of the reason
and timing of the closure,
the team of the programme holds a conversation with the mentors to
address the following
topics: feelings about the
closure, reasons of the
closure, positive experiences and challenges in
the mentoring relationship, revision of the rules
of the programme for
post-closure contact, if
applicable.

Coach contact mentor
within 10 days to the
mentors to ask if they will
be mentor again.
The coordinator supports
agreements on further
contact between mentor
and mentee if desired.

Talent2Connect
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Scottish Mentoring
Network (SMN)

MENTOR

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

A joint activity at the end
of the project/match is
offered (e.g. excursion,
meal, theatre visit).
* a.
b.
c.
d.

Discussion of mentors’/mentees’ feelings about closure.
Discussion of reasons for closure, if relevant.
Discussion of positive experiences in the mentoring relationship.
Procedure for mentor notifying the mentee and his or her parents, if relevant, far enough in advance of the anticipated closure meeting to provide sufficient time to adequately prepare
the mentee for closure/procedure for notification of mentor, if relevant, about the timing of closure.
e. Review of program rules for post-closure contact, f. Creation of a plan for post-closure contact, if relevant.
g. Creation of a plan for the last match meeting, if possible.
h. Discussion of possible rematching, if relevant.

3.2.8

Bijkomende criteria

Naast de criteria die reeds werden besproken, zien we nog enkele aandachtspunten die niet rechtstreeks onder het proces van mentoring vallen, maar desalniettemin rechtstreeks van belang zijn met
het oog op kwaliteitsgarantie. Meer concreet gaat het om de evaluatie van het mentoringprogramma.
De meeste organisaties hebben criteria rond de monitoring en evaluatie van de relaties, waarbij we de
evaluatie tijdens het programma al eerder besproken hebben. AZW, TRIEC en Talent2Connect
besteden daarnaast echter ook aandacht aan een evaluatie na afloop van de relatie. AZW houdt het vrij
algemeen en spreekt daarbij enkel over het documenteren en evalueren van de relaties, terwijl TRIEC
en Talent2Connect hebben gespecifieerd hoe (namelijk via surveys), wanneer en hoe vaak de evaluatie
na afloop best plaatsvindt. TRIEC gaat uit van vier surveys over de tijdsspanne van een jaar,
Talent2Connect heeft het over twee surveys waarvan één direct na afloop en één na zes maanden om
de impact van de relatie te meten. Kortom, het uitvoeren van een evaluatie na afloop is eveneens een
mogelijk kwaliteitscriterium. Er is dan wel een afsluitend gesprek voorzien maar een survey direct na
afloop en ook bijvoorbeeld zes maanden na afloop bieden de mogelijkheid om de impact van
mentoring te kunnen meten, wat met het oog op kwaliteitsverbetering op de langere termijn van
belang kan zijn.
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Tabel 3.11

Evaluatie van het programma

Scottish Mentoring
Network (SMN)

Aktion Zusammen
Wachsen (AZW)

TRIEC

Talent2Connect

Programme theory of
change and a formal
logic model.

Uses a structured internal
and/or external evaluation
process to identify ways to
improve its service.

The outcomes of the concluded mentoring relationship, taking into account
person-sensitive data, are
documented and evaluated by responsible persons.

Follow up survey at close,
3 months, 6 months and
12 months after completion. If mentees don’t
complete the survey,
coaches contact them
within 7 days.

Send an evaluation survey
at the end of the mentorship to the mentees and
mentors.
Post-evaluation at
6 months after the close
to gauge the impact of the
mentorship according to a
set of predetermined criteria.

Evaluation plan

Ensures that feedback
from its mentors is used
to influence the direction
and development of the
service.

MENTOR

Approved Provider
Standard (APS)

Coordinadora Mentoría
Social

3.3

Inventaris van de bestaande kwaliteitscriteria toepasbaar op mentoring-naarwerk

Onderstaand overzicht is het resultaat van de analyse van de kwaliteitscriteria die door de
geselecteerde mentoringorganisaties worden gebruikt en waarvoor, na een vergelijkende analyse, werd
besloten dat ze toepasbaar zouden kunnen zijn op het domein van mentoring-naar-werk. Zoals in
het overzicht hieronder duidelijk wordt, is uit de vergelijkende analyse van de kwaliteitscriteria
gebleken dat zo goed als alle kwaliteitscriteria die betrekking hadden op mentoring voor volwassenen
ook van toepassing zouden kunnen zijn op mentoring-naar-werk. In dit opzicht kan dit overzicht als
een vrij exhaustieve lijst van kwaliteitscriteria worden aanzien die voor elk mentoringproject dat met
volwassenen werkt, kan gelden. Dit overzicht vormt de basis om samen met practioners te reflecteren
over welke van deze kwaliteitscriteria van toepassing zijn op mentoring-naar-werk alsook welke als
minimaal zouden moeten worden beschouwd.
Table 3.12

Proposal quality criteria mentoring to work programs

Recruitment and referral mentors

The (mentoring) programme provides accurate and realistic information about the
content, benefits and challenges of the programme.
The programme provides information about who is eligible to be a mentor, the
role of the mentor, and the expectations with respect to the mentor position. This
description is publicly available.

Recruitment and referral mentees

The programme provides accurate and realistic information about who is eligible
to be a mentee, the content of the programme, and what benefits one can (potentially) expect when participating in the programme.

Selection and screening mentors

The programme has explicit and clear selection criteria and ensures that they are
aligned with the objectives of the project.
The programme provides minimum one face-to-face conversation with the
mentor as part of the selection/screening that, at a minimum, elaborates on the
willingness to commit to the programme for a certain period of time and with a
certain frequency and tests for realistic expectations about the programme.
In doing so, the programme works with a standardised screening instrument.
The programme conducts reference checks for (individually) referred mentors and
also makes explicit how those reference checks are conducted.
The programme refers ineligible mentors to other volunteer programs.

Selection and screening mentees

The programme makes the selection criteria explicit and clear and ensures that
they are aligned with the objectives of the programme.
The programme provides minimum one face-to-face conversation with the
mentee as part of the selection/screening that, at a minimum, elaborates on the
willingness to commit to the programme for a certain period of time and with a
certain frequency and tests for realistic expectations about the programme.
In doing so, the programme works with a standardised screening instrument.
The programmes refers ineligible mentees to more appropriate assistance.
The programme has set clear deadlines between application/screening mentee and
decision.

The matching and start of the duos

The programme seeks the best possible match in terms of the objectives pursued
and uses clear criteria to do so. Possible criteria are availability, location, age, professional similarities, objective, ...
The programme ensures that the first meeting between mentor and mentee takes
place in a neutral location and with a coach present.
As part of the programme, a contract or commitment statement is concluded
between the mentee and mentor that includes among others duration, frequency
of contact, roles, ...
The programme provides a policy for more difficult to match profiles. If a ‘match’
is not provided for a mentee within a predetermined time, the programme refers
them to other appropriate services.

HOOFDSTUK 3 | OVERZICHT EN VERGELIJKING VAN BESTAANDE KWALITEITSCRITERIA

57

After a certain period of time, the programmes verifies whether the mentoring
relationship is going well and if there is a good ‘match’. Proposal presented is after
1 month or after 2 contact moments. The programme also provides a possibility
to end the mentoring relationship.
The mentoring relationship

The programme has determined a minimum and maximum duration of the mentoring relationship. Proposal presented is minimum 3 months and maximum
1 year.
The programme provides a minimum number of contact moments. Proposal to
be discussed.

Follow-up and support by coach/
organisation

The programme follows up with the duos on a regular basis. Proposal presented is
minimum every three months.
The programme has determined the topics to be discussed during the follow-up
and provides a checklist for this purpose. (topics to be specified in consultation
with mentoring organisations).
The programme provides a fixed point of contact for the mentors and mentees
for questions, in case of possible conflicts, ...
The programme provides supporting material for mentors and mentees, these
include guidelines, expert advice, ...
The programme provides group activities for mentors and mentees to participate
in.
The programme works on the retention of mentors.

Conclusion

The programme has clear criteria regarding the termination of the mentoring process. (e.g. at the request of the mentor or mentee, after a certain period of time,
after a number of conversations, when it can be extended).
- And provides a procedure/policy for early termination of the mentoring relationship, at a minimum asking for the reason for the early termination.
- Provides a clear policy and framework for matches who wish to continue working after the formal conclusion of the relationship.
The programme provides a final meeting with mentor and mentee.
The programme has a checklist for the final meeting.

Training

The programme has a prematch training/information session for mentors on the
following topics:
- what is mentoring/uniqueness of mentoring;
- programme requirements (match length, initiation of contact, contact frequency, duration of visits, protocols for missing or being late to meetings,
match termination);
- expectations/roles/which tasks are possible and which are not;
- contact with the coach and expectations in terms of monitoring;
- resources available for mentors;
- confidentiality and anonymity;
- expenses and travel.
The programme has a training/information session for mentees with the same
topics.

Evaluation

58

The programme provides an evaluation sometime after the conclusion of the mentoring process.
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- DEEL 2 KWALITEITSCRITERIA VOOR
MENTORING-NAAR-WERK -

4 | Toetsing van de geïnventariseerde
kwaliteitscriteria bij mentoring-naar-werk
programma’s

4.1

Aanpak

Om tot (minimale) kwaliteitscriteria voor mentoring-naar-werk te komen, werden de weerhouden
kwaliteitscriteria aan diverse Vlaamse, maar ook enkele internationale practioners voorgelegd bij wijze
van toetsing. De toetsing had de volgende doelstellingen: (1) toetsen vanuit een practitioners perspectief in welke mate ze toepasbaar zijn op mentoring-naar-werk projecten, (2) nagaan welke criteria
ontbreken, (3) tot een consensus komen over wat ‘minimale’ criteria zijn bij mentoring-naar-werk of
m.a.w. criteria waaraan elk mentoring-naar-werk project aan zou moeten voldoen, maar die terzelfdertijd ook haalbaar en mogelijk zijn voor beginnende mentoringorganisaties.
De toetsing werd in twee rondes georganiseerd waarbij telkens een groep van practioners werd
samengebracht om hierover van ideeën en inzichten te wisselen.
In een eerste ronde werd deze set van criteria afgetoetst bij de (internationale) partners betrokken bij
het ESF-project ‘towards effectieve and qualitative mentoring practices for migrants’. Daarnaast werd een toetsing bij de Vlaamse en Brusselse stakeholders georganiseerd. Op basis hiervan werden de criteria
scherper geformuleerd en aanvullende punten meegenomen.
In een tweede ronde werden de aangepaste criteria voorgelegd aan de mentoringorganisaties die
gegund werden binnen het ‘VDAB subsidiebesluit mentoring-naar-werk’. Deze laatste workshop
beschouwen we als de finale toetssteen voor de criteria. We doen er daarom uitgebreid verslag van.
Op basis hiervan werd dan een finale set van criteria vooropgesteld.
Niet enkel de criteria werden bijgeschaafd op basis van de workshops, maar ook de toetsingsmethode
van de workshops zelf werd telkens verfijnd (cf. bijlage 2). Initieel werd deze methode ontwikkeld
om de toetsing van kwaliteitscriteria binnen het specifieke opzet van dit ESF-project vorm te geven.
Het was een manier om de practitioners die deelnamen aan de toetsingsrondes na te doen denken
over de kwaliteitscriteria, hun input zo systematisch mogelijk te capteren en tot een consensus te
komen over (minimale) kwaliteitscriteria. De toetsingsmethode kan daarnaast echter ook als zelfreflectie instrument worden gebruikt binnen mentoringorganisaties. De focus ligt dan voornamelijk
op het nagaan binnen de organisatie van wat belangrijk is met betrekking tot kwaliteit en het
detecteren van eventuele lacunes in de bestaande aanpak. Deze toetsingsmethode kan ook breder
worden toegepast. Aangezien de lijst met kwaliteitscriteria exhaustief is, kan de methode ook gebruikt
worden binnen andere mentoringdomeinen die zich op volwassenen richten.
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Box 2

De toetsingsmethode uitgelegd (bijlage 2)

De practitioners werden samengebracht tijdens een workshop. Dit kan online of face-to-face. Wij hebben
gekozen voor workshops die telkens ongeveer 2 à 3 uur duurden. Idealiter bestaat een workshop uit 8 deelnemers. Zijn er meer personen dan raden we aan om de sessies op te splitsen. Dit om een constructief debat
te kunnen blijven garanderen waarbij iedere deelnemer voldoende kansen heeft om zijn/haar mening voor
te stellen.
Bij de start van de workshop lichtte een gespreksmoderator de verschillende kwaliteitscriteria toe. Hij/zij
verduidelijkte wat er onder de verschillende criteria moet worden verstaan. Er werd eveneens duidelijk weergegeven op welk specifiek mentoringdomein de toetsing van toepassing is.
De toetsing startte met de vraag of er kwaliteitscriteria ontbraken in het overzicht. Er werd daarbij benadrukt
dat het mentoringproces centraal staat en dat bijkomende criteria dus hierop betrekking moeten hebben.
Indien er bijkomende criteria werden vermeld, werden ze aangevuld in het overzicht.
Vervolgens werd er dieper ingegaan op de kwaliteitscriteria uit het overzicht. Er werd aan de deelnemers
gevraagd om de criteria te ‘scoren’. Dit gebeurde via kleuren. Vier opties waren mogelijk: (1) het kwaliteitscriterium is van toepassing (geel), (2) het kwaliteitscriterium is niet van toepassing (rood), (3) het is een zeer
belangrijk kwaliteitscriterium – maximum drie criteria kunnen als zeer belangrijk worden aangeduid (blauw)
en (4) het is een minimaal kwaliteitscriterium (groen). Met minimaal bedoelen we een criterium waaraan elk
programma zou moeten voldoen, ongeacht of dit een meer ervaren of opstartend programma is.
Het scoren was in eerste instantie een individuele oefening. Vanuit het specifieke perspectief dat ze vertegenwoordigden (bv. een bepaald mentoringproject, aanbesteder van mentoringprojecten, ...) dacht
iedere deelnemer hierover voor zichzelf na. Indien meerdere deelnemers eenzelfde mentoringorganisatie, ...
vertegenwoordigen, kregen ze samen één stem.
Nadat de kleur scores op individuele basis werden toegekend, werden de resultaten plenair besproken. In de
bespreking hiervan werd voornamelijk gefocust op de kwaliteitscriteria waarvan de kleur scores verschilden.
De moderator nam hierin een ondersteunende rol op om de deelnemers te helpen tot een consensus te
komen.
Praktisch: het kleur scoren kan worden gedaan door middel van gekleurde post-its met daarop de naam van
de organisatie vermeldt. Dit zowel wanneer de workshop ‘in real life’ plaatsvindt of wanneer dit online
gebeurt. Voor de online sessies ontwikkelden we een ‘Google Jamboard’. Dit is hier terug te vinden: link.

4.2

4.2.1

Toetsing van de criteria bij practitioners

Workshop met de ESF-partners

De eerste workshop werd gegeven aan mentoring-naar-werk projecten binnen het ESF-project
‘towards effectieve and qualitative mentoring practices for migrants’. Meer specifiek waren dit VDAB, Beyond
the Horizon, Economisch Huis Oostende en de Finse universiteiten van Lathi en Turku die elk een
eigen mentoringproject aan het opzetten waren. We bespreken de input die we kregen voor de verschillende kwaliteitscriteria
Een eerste vraag ter verduidelijking was of deze criteria van toepassing waren op ‘mentoring-naarwerk’ of op ‘migrant mentoring’-naar-werk. Er werd verduidelijkt dat dit om ‘migrant mentoring’
ging, maar deze criteria na toetsing ook breder kunnen worden ingezet voor mentoring-naar-werk
projecten die andere doelgroepen beogen. Over de meeste criteria waren de deelnemers van de workshops het telkens eens. Over volgende topics bestond discussie:
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- bij de selectie en screening van mentoren werd de referentiecheck niet weerhouden. Redenering
hierachter was onder meer dat dit mentoren kan afschrikken. Een optie zou wel kunnen zijn om
dit in te bouwen wanneer er gewerkt wordt met kwetsbare groepen. Een aanvulling was daarnaast
dat het intakegesprek tussen coach en mentor/mentee niet noodzakelijk fysiek hoeft te zijn, maar
dat dit ook online moet kunnen;
- wat de matching en de start van de duo’s betreft, werd gesteld dat het niet noodzakelijk is dat dit
in het bijzijn van een coördinator gebeurt. Dit werd weerhouden als criterium maar niet als minimum criterium. Belangrijk volgens de deelnemers is wel dat er contact is geweest met de mentor
vooraleer de mentoringrelatie van start gaat. Aanvullend werd ook gesteld dat de eerste ontmoeting
tussen mentor en mentee ook kan plaatsvinden op een collectief event en dit dus geen individuele
bijeenkomst moet zijn in het bijzijn van de coach;
- een aanvulling op de bestaande criteria was dat er een duidelijk beleid moet aanwezig zijn m.b.t. het
moment waarop informatie tussen mentor en mentee kan uitgewisseld worden en rond GDPR;
- wat de opvolging van de duo’s betreft werd gesuggereerd om niet te werken met een frequentie van
om de zoveel maanden, maar te spreken van bijvoorbeeld 1/3 van de looptijd of de helft van de
looptijd;
- voor het afsluitend interview werd gesuggereerd dat dit ook via een vragenlijst of via een mail kan.
De evaluatie enige tijd na afsluiten werd als een aanvullend kwaliteitscriterium gezien, niet als een
minimaal criterium;
- wat ‘training’ betreft, werd ten eerste gesteld dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen
het verstrekken van informatie en het ‘trainen’ van mentoren en mentees. Wat nu tot de criteria
behoort is het verstrekken van informatie. Training is het ontwikkelen van vaardigheden zoals
bijvoorbeeld interculturele vaardigheden. Het verstrekken van informatie werd als een minimumcriterium gezien zowel voor mentees als mentoren. Training werd als een additioneel criterium
beschouwd. Belangrijk is daarnaast dat de organisaties aanhaalden dat deze informatie niet noodzakelijk op een informatiesessie moet worden verstrekt, maar dat dit ook via een individueel gesprek
kan. Het belangrijkste is dat de info verstrekt wordt, niet de wijze waarop dit gebeurd.
In het algemeen gingen deelnemers akkoord om het merendeel van de criteria als kwaliteitscriteria te
zien met uitzondering van de referentiecheck. Niet alle criteria werden echter als minimale criteria
gezien. Als reden werd hiervoor aangehaald dat sommige criteria volgens de deelnemers niet haalbaar
zijn voor startende organisaties.
Dit gaat dan onder meer om de aanwezigheid van de coach bij de start van de duo’s en de afsluitende
interviews. Daarnaast werd ook benadrukt dat het belangrijk is om efficiënt te werken, het is belangrijk om een persoonlijk contact te hebben met de mentor en mentee vooraleer de match plaatsvindt
maar dit kan op verschillende momenten zijn, zowel tijdens de informatiesessie, of een event met
mentoren of mentees of tijdens een ‘formele’ screening. Dit kan ook gecombineerd worden zo kan
een informatiesessie gepaard gaan met een screening.
4.2.2

Input van Vlaamse mentoringorganisaties en aanbesteders

Een tweede toetsingsmoment vond plaats tijdens een workshop waaraan 4 Vlaamse mentoring-naarwerk organisaties participeerden namelijk Connect2work, Mentor2work, (AIF) en Mentoring@
Work. Daarnaast participeerden ook VDAB en Actiris in de hoedanigheid van aanbesteders van
mentoring-naar-werk projecten. Voor deze workshop was de tijd beperkt. Daarom werd besloten te
focussen op de criteria waarover geen consensus was. Een eerste vaststelling was dat er geen extra
criteria werden aangehaald. Over de meeste criteria waren de deelnemers van de workshops het ook
telkens eens. Over volgende topics bestond discussie:
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- het voorzien van minimum een face-to-face gesprek met de mentor om hem/haar te screenen werd
op zich niet in vraag gesteld, maar er werd wel gesteld dat dit niet noodzakelijk ‘fysiek’ hoeft te zijn,
maar dit ook via telefoon of online kan. Door één mentoringorganisatie en één aanbesteder werd
dit criterium als zeer belangrijk gezien;
- in deze workshop werden eveneens vragen gesteld bij referentiechecks. Dit criterium werd dan ook
niet weerhouden;
- rond matching en de start van de duo’s was men het grotendeels eens over de kwaliteitscriteria. Er
was wel een discussie over het criterium ‘voorzie een beleid voor moeilijk te matchen profielen’.
De mentoringorganisaties zagen dit niet als een minimum criterium. VDAB wel omdat men van
mening is dat je mentees ook niet te lang kan laten wachten op een match. De organisaties bleken
vooral over de formulering te struikelen, het feit dat je daar een ‘beleid’ moet rond hebben. Ze
gingen wel akkoord met het gegeven dat je moet nadenken wat je moet doen met mentees waarvoor
je er niet in slaagt een match te vinden. Deze formulering werd dan ook aangepast. Een belangrijk
verschil met de Finse mentoringorganisaties was dat alle deelnemers aan deze workshop het feit
dat de eerste meeting tussen mentor en mentee op een neutrale plaats moet plaatsvinden in het
bijzijn van een coördinator als een minimum criterium zien. Eén organisatie zag dit als een heel
belangrijk criterium;
- als het om de mentoring relatie gaat, dan was iedereen het er over eens dat er een minimum en een
maximum duur moet zijn. Met de gesuggereerde tijdsspanne van minimum 3 maanden en maximum één jaar was men het dan weer niet eens. Beide aanbesteders gaven aan dat ze 3 maanden te
kort vonden. Daarnaast werd ook de vraag gesteld of 1 jaar wel genoeg is voor zeer kwetsbare
groepen;
- wat de opvolging betreft, was men het er over eens dat de coach de duo’s snel na de opstart moet
contacteren. De organisaties gingen akkoord met een contactname van de coach na 2 contacten of
1 maand. Voor 1 organisatie was dit een zeer belangrijk criterium. Eén aanbesteder gaf aan dat men
dit eigenlijk te weinig vindt en het contact sneller zou moeten plaatsvinden;
- ook wat afsluiten betreft was er een vrij grote consensus. Alle organisaties waren het erover eens
dat er een afsluitend gesprek moet worden voorzien. In tegenstelling tot de vorige workshop werd
gesteld dat dit om een gesprek moet gaan niet om een mail of online vragenlijst, voor de twee
aanbesteders werd dit zelfs als zeer belangrijk geacht;
- een laatste criterium betreft de training. Ook hier werd het onderscheid gemaakt tussen informatie
en training. Dit werd aangepast in de criteria. Het feit dat er een informatiesessie moet zijn kreeg
van 5 organisaties het label ‘zeer belangrijk’, waaronder de aanbesteders. Opvallend was wel dat
1 organisatie dit criterium niet heeft weerhouden. De reden hiervoor lag in het feit dat deze organisatie het wel belangrijk vond dat de basisinformatie zoals omschreven in de kwaliteitscriteria werd
verstrekt, maar dit daarom niet noodzakelijk via een informatiesessie moet gebeuren. Deze organisatie verstrekte deze info via de intake. In de discussie over dit criterium bleek ook dat het merendeel van de organisaties het verstrekken van de beschreven informatie als een minimumcriterium
ziet, dit was niet het geval voor training van mentoren. Dit werd als een kwaliteitscriterium gezien,
maar niet als een minimumcriterium.
In deze workshop zagen we dezelfde tendensen terugkomen dan in de workshop met de ESF partners, met het merendeel van de criteria was men het eens met uitzondering van de referentiechecks,
er moet een onderscheid gemaakt worden tussen training en informatie en ook hier werd vermeld
dat info op verschillende wijzen verstrekt kan worden. Verschillen zijn er wel wat betreft de aanwezigheid van een coach bij de eerste ontmoeting tussen mentor en mentee en het voorzien van een
afsluitend gesprek. In deze workshop werd dit wél als een minimumcriterium gezien.
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4.2.3

Input lerend netwerk mentoring

De aangepaste criteria werden afgetoetst bij de deelnemers aan het ‘lerend netwerk mentoring-naarwerk’. Aan dit lerend netwerk nemen organisaties deel die gegund zijn binnen het ‘subsidiebesluit
mentoring-naar-werk’ door VDAB. In de periode 2020-2023 zullen zij een 1 500 trajecten opstarten
voor werkzoekende personen van buitenlandse herkomst. Het gaat om volgende mentoringorganisaties: DUO for a JOB, Randstad RiseSmart, FDMO West-Vlaanderen, Mentoring@Work en
GATAM.
Uit het lerend netwerk bleek dat er op een beperkt aantal uitzonderingen na telkens consensus was
over het feit dat de kwaliteitscriteria toepasbaar zijn op mentoring-naar-werk projecten, ze werden
bovendien voor het merendeel beschouwd als minimale kwaliteitscriteria.
Een overzicht van de bevindingen:
- over de kwaliteitscriteria m.b.t. de toeleiding en werving van mentees/mentoren is er weinig discussie, deze worden op één organisatie na beschouwd als minimale kwaliteitscriteria.
- wat betreft de selectie en screening van mentoren/mentees bleek dat:
- alle organisaties het eens zijn dat de selectiecriteria expliciet en duidelijk moeten zijn en in lijn
moeten liggen met de doelstellingen van het project. Over het hebben van een gestandaardiseerd screeningsinstrument was er wel discussie. De term ‘gestandaardiseerd’ werd door sommige organisaties begrepen als een wetenschappelijk onderbouwd instrument en dus niet als
minimaal gezien. Sommige mentororganisaties hanteren wel een vragenlijst of een uniform
document, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Er werd verduidelijkt dat dit niet
om een wetenschappelijk onderbouwd instrument hoeft te gaan. Na deze toelichting gingen
alle organisaties op één na akkoord om dit als een minimum criterium te zien;
- alle organisaties zagen een face-to-face screening/gesprek (kan online) als een minimaal kwaliteitscriterium zowel voor mentoren als mentees. Voor twee mentoringorganisaties werd dit als
een zeer belangrijk kwaliteitscriterium beschouwd voor mentoren, voor drie als zeer belangrijk
als het om mentees gaat;
- ook binnen de organisaties die deelnemen aan het lerend netwerk was er weinig draagvlak om
referentiechecks uit te voeren bij mentoren. Drie organisaties zagen dit niet als een kwaliteitscriterium. Als verklaring werd gesteld dat mentoren vrijwillig deelnemen aan een mentoringnaar-werk programma en er duidelijke criteria afgesproken zijn en dan is het vooral een kwestie
van vertrouwen. Dit neemt niet weg dat de mentororganisaties het belangrijk vinden om te
weten welke jobervaring de kandidaat mentor heeft en wat de ‘skills’ zijn die hij/zij zou kunnen
inbrengen in het programma. Er zijn echter andere manieren dan referentiechecks om dit te
achterhalen. Uit de praktijkervaring blijkt dat kandidaat mentoren dit zelf spontaan vertellen,
dit in een gesprek wordt besproken of dat er eigenlijk al een ‘dubbele check’ is omdat sommige
mentoren worden doorverwezen via bedrijven die instaan voor een kwalitatieve doorverwijzing;
- het doorverwijzen van mentoren wiens verwachtingen niet aansluiten bij mentoring-naar-werk
programma’s naar andere programma’s voor vrijwilligers werd door de meeste organisaties als
een kwaliteitscriterium gezien, maar niet als een minimaal. Eén organisatie beschouwde dit
expliciet niet als een kwaliteitscriterium, een andere organisatie vond dit dan weer wel zeer
belangrijk. Over dit criterium bestaat dus geen consensus. Voor het doorverwijzen van mentees
zagen we hetzelfde beeld terugkomen.
Een duidelijk afgesproken tijd tussen screening en de toelating om in het programma te mogen
participeren werd door drie organisaties gezien als een minimaal kwaliteitscriteria. Voor één
organisatie is het inderdaad een kwaliteitscriterium, maar geen minimaal criterium. Er werd
gesteld dat deze termijn te afhankelijk is van (externe) factoren om dit als een minimaal criterium naar voor te schuiven. Voor een andere organisatie is dit helemaal geen kwaliteitscriterium
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en wordt dergelijke afbakening in de tijd ook niet gehanteerd binnen hun programma. Na de
screening kan een mentee immers beslissen om eerst en andere actie te volgen bijvoorbeeld een
opleiding om daarna in het mentoringprogramma in te stromen. Er werd verduidelijkt dat het
criterium geldt voor mentees die interesse hebben om direct in het programma in te stappen.
Om tot consensus te komen werd de formulering aangepast naar een streven om de termijn
tussen aanmelding/screening en beslissing zo kort mogelijk te houden.
kwaliteitscriteria omtrent matching worden door het merendeel van de organisaties beschouwd als
minimale kwaliteitscriteria. Over volgende punten werd gediscussieerd:
- één organisatie stelde dat het criterium dat de matching moet gebeuren ‘op basis van transparante en duidelijke criteria die in lijn liggen met de doelstelling van het programma’ erg gelimiteerd aanvoelen. Ze verduidelijken dit door te stellen dat ze niet enkel op harde criteria als
sector of locatie matchen maar ook op zachte criteria als persoonlijkheid. Er werd verduidelijk
dat dit ook matchingscriteria zijn en dat het vooral belangrijk is dat de organisaties nadenken
over welke criteria voor hen belangrijk zijn als het om matching gaat zonder daarom op te
leggen over welke criteria het moet gaan. Hiermee kon deze organisatie akkoord gaan;
- een discussiepunt was daarnaast het feit dat de eerste ontmoeting tussen mentor en mentee
moet plaatsvinden op een neutrale plaats en in het bijzijn van een coach. Eén organisatie was
niet akkoord met dit criterium omdat de eerste ontmoeting tussen mentor en mentee in hun
werking plaatsvindt op een ‘speeddate’ in het bijzijn van coaches. Dit lijkt ons niet in tegenspraak met het kwaliteitscriterium en eerder een manier om dit in te vullen, de ontmoeting vindt
namelijk plaats op een neutrale plaats en in het bijzijn van een coördinator;
- sommige profielen van mentees zijn moeilijker te matchen dan anderen. Het hebben van een
strategie om met deze doelgroep om te gaan wordt door 2 organisaties als een minimum criterium gezien, door 2 als een kwaliteitscriterium maar niet als een minimaal criterium, één organisatie beschouwde dit niet als een criterium omdat ze er nog geen ervaring mee hebben. Dit
laatste vinden we geen argument om dit niet als een criterium te beschouwen;
- een discussiepunt tot slot is de engagementsverklaring tussen mentor en mentee. Eén organisatie stelde dat ze als organisatie met de mentor en mentee apart een engagementsverklaring
afsluiten en niet tussen mentor en mentee, een andere organisatie stelde dat deze overeenkomst
er één is tussen ondersteunende organisatie, mentor en mentee. Het belangrijkste lijkt ons hier
dat er via de engagementsverklaring wordt duidelijk gemaakt dat de mentoring vrijwillig, maar
niet vrijblijvend is en verwachtingen duidelijk worden. Dit kan zowel door een overeenkomst
mét als tussen mentor en mentee.
elke organisatie is het er over eens dat er een minimum- en een maximumduur moet zijn en een
minimaal aantal contacten. Men gaat daarbij akkoord met de gesuggereerde duur tussen 3 en
12 maanden. Eén organisatie stelt wel dat ze geen minimumduur hebben. Naar het aantal contacten
tussen mentor en mentee is er consensus dat dit minimum tweewekelijks moet zijn;
de kwaliteitscriteria omtrent de opvolging en ondersteuning van het mentorproces door een coach
werden door de meeste organisaties als minimale kwaliteitscriteria beschouwd. Geen enkele organisatie zag deze criteria niet als kwaliteitscriteria. Twee organisaties zagen het voorzien van ondersteunend materiaal voor mentoren en mentees niet als minimaal criterium, hetzelfde geldt voor
groepsactiviteiten en een checklist voor opvolgingsgesprekken. Bij de organisaties bestond er wél
consensus dat minimaal een maandelijkse opvolging is aangewezen. Er werd benadrukt dat dit niet
altijd intensief hoeft te zijn, maar dit telefonisch kan, via mail, maar bijvoorbeeld ook tijdens een
intervisie;
kwaliteitscriteria die van toepassing zijn op het afsluiten van mentoring werden door vrijwel alle
mentoringorganisaties beschouwd als minimale kwaliteitscriteria;
het kwaliteitscriterium m.b.t. het aanbieden van (een) informatie(sessie) voor mentoren met een
aantal vastgelegde topics werd door alle organisaties als minimaal gezien. Opvallend is dat dit ook
het geval is voor training voor mentoren, met training doelen we dan op het aanleren van bepaalde
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vaardigheden zoals bv interculturele vaardigheden. Slechts 1 mentoringorganisatie ziet dit niet als
een minimaal criterium. Over het aanbieden van een informatiesessie voor mentees is er meer differentiatie: drie organisaties zien dit als een kwaliteitscriterium, maar niet als een minimaal. Eén
organisatie ziet dit als zeer belangrijk;
- kwaliteitscriteria omtrent evaluatie werden unaniem als minimale kwaliteitscriteria gezien.
In deze workshop met aangepaste criteria zagen we weinig verschil met vorige workshop, wel waren
er meer vragen ter verduidelijking. Ook in deze workshop werd de referentiecheck niet weerhouden
als minimaal criterium. Opvallend was wel dat training in deze workshop door heel wat deelnemers
wél als een minimumcriterium werd gezien.
Een belangrijke bevinding tot slot is dat ook hier geen bijkomende kwaliteitscriteria werden geformuleerd.
4.3

Discussie en finale set van criteria

De toetsing van de kwaliteitscriteria in de workshops had dus een drieledige functie: (1) nagaan welke
criteria ontbreken, (2) vanuit een practitioners perspectief toetsen in welke mate ze toepasbaar zijn
op mentoring-naar-werk programma’s, (3) tot een consensus komen over wat ‘minimale’ criteria zijn
bij mentoring-naar-werk of m.a.w. criteria waaraan elk mentoring-naar-werk project aan zou moeten
voldoen, maar die terzelfdertijd ook haalbaar en mogelijk zijn voor beginnende mentoringorganisaties.
Een eerste vaststelling is dat er na de eerste workshop geen criteria meer werden toegevoegd. In dit
opzicht denken we een saturatiepunt te hebben bereikt wat kwaliteitscriteria betreft voor mentoringnaar-werk projecten. De criteria die werden toegevoegd: er moet een beleid zijn m.b.t. GDPR en het
moment van uitwisselen van contactinfo tussen mentor en mentee. Er werd ook gesuggereerd om
een opsplitsing te maken tussen het verstrekken van informatie en ‘training’. Daarnaast werden ook
een aantal criteria concreter ingevuld. Er was consensus over het feit dat de coach minimaal maandelijks de duo’s moet opvolgen en dat er minimaal tweewekelijks contact moet zijn tussen de duo’s.
Deze criteria werden mee opgenomen in de finale set van kwaliteitscriteria
Een tweede vaststelling is dat dat er ook een grote consensus bestond over de toepasbaarheid van de
criteria voor mentoring-naar-werk projecten. Een uitzondering was de referentiecheck, dit criterium
werd dan ook geschrapt.
Over wat al dan niet als een minimaal criterium moet worden gezien, bestond er daarentegen meer
discussie. Een eerste set van discussies situeerde zich op het vlak van modaliteiten. Discussie was er
onder meer over de vraag of de face-to-face contacten ook online mogen, het eerste contact tussen
mentor en mentee in het bijzijn van een coach ook op een groepsevent kon en of de informatie op
de informatiesessies voor mentoren en mentees ook binnen de intakes kon worden verstrekt. Deze
discussiepunten raakten o.i. niet aan de kern van de criteria, maar gingen eerder over de wijze waarop
aan de criteria moet worden voldaan, m.a.w. meer over het ‘hoe’ dan over het ‘wat’.
Daarnaast waren er ook criteria waar geen consensus over bestond. De aftoetsing vond voornamelijk
plaats bij Vlaamse mentoringorganisaties, maar ook bij een aantal startende Finse organisaties die
vooral de vraag stelden naar de haalbaarheid van bepaalde criteria waarover er bij de Vlaamse organisaties wel grote consensus over bestond. Dit gaat dan onder meer om de aanwezigheid van de coach
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bij de start van de duo’s en de afsluitende interviews. 7 We hebben geopteerd om deze criteria toch te
weerhouden als minimale criteria omdat deze in vrijwel alle kwaliteitslabels aanwezig zijn en de focus
in eerste instantie ligt op kwaliteitscriteria in de Vlaamse context. Dit neemt niet weg dat het belangrijk
is om de kwaliteitscriteria breder af te toetsen om na te gaan in welke mate ze voldoende haalbaar
zijn binnen andere contexten en voor beginnende mentoringorganisaties.
Daarnaast waren er ook enkele criteria waarover er ook onder de Vlaamse mentoringorganisaties niet
altijd consensus was, zoals het doorverwijzen van mentoren en mentees wiens verwachtingen niet
aansluiten bij het programma, het hebben van een strategie m.b.t. moeilijker te matchen profielen,
het aanbieden van ondersteunend materiaal en groepsactiviteiten. Omwille van het feit dat er geen
consensus over is, weerhouden we deze criteria niet als minimale criteria.
We eindigen deze bespreking met de herhaling van tabel 3.12, maar dan met de aangepaste criteria.
De criteria/formuleringen die niet werden weerhouden zijn doorstreept in de tabel, bij de criteria die
niet minimaal zijn, werd telkens een ‘U’ van ‘uitbreiding’ gezet, nieuwe criteria of formuleringen tot
slot werden onderlijnd. De overige criteria beschouwen we als minimale kwaliteitscriteria.

7
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Er werd een bijkomende workshop georganiseerd voor 8 Finse mentoringorganisaties die een bredere scope hadden dan mentoringnaar-werk en waaruit moeilijk conclusies konden worden getrokken voor mentoring-naar-werk organisaties, Opvallend was wel dat
ook in deze workshop de criteria rond aanwezigheid van de coach bij de start van de duo’s en de afsluitende interviews niet als
minimaal werden gezien.
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Table 4.1

Modified criteria mentoring to work programs

Recruitment and referral mentors

The (mentoring) programme provides accurate and realistic information about the
content, benefits and challenges of the programme.
The programme provides information about who is eligible to be a mentor, the
role of the mentor, and the expectations with respect to the mentor position. This
description is publicly available.

Recruitment and referral mentees

The programme provides accurate and realistic information about who is eligible
to be a mentee, the content of the programme, and what benefits one can (potentially) expect when participating in the programme.

Selection and screening mentors

The programme has explicit and clear selection criteria and ensures that they are
aligned with the objectives of the project.
The programme provides minimum one face-to-face conversation with the
mentor (online or otherwise) as part of the selection/screening that, at a minimum, elaborates on the willingness to commit to the programme for a certain
period of time and with a certain frequency and tests for realistic expectations
about the programme.
In doing so, the programme works with a standardized screening instrument.
The programme conducts reference checks for (individually) referred mentors and
also makes explicit how those reference checks are conducted.
The programme refers ineligible mentors to other volunteer programmes. (E)

Selection and screening mentees

The programme makes the selection criteria explicit and clear and ensures that
they are aligned with the objectives of the programme.
The programme provides minimum one face-to-face conversation with the
mentee (online or otherwise) as part of the selection/screening that, at a minimum, elaborates on the willingness to commit to the programme for a certain
period of time and with a certain frequency and tests for realistic expectations
about the programme.
In doing so, the programme works with a standardized screening instrument.
The programmes refers ineligible mentees to more appropriate assistance. (E)
The programme strives for the shortest possible time between application/
screening mentee and decision.

The matching and start of the duos

The programme seeks the best possible match in terms of the objectives pursued
and uses clear criteria to do so. Possible criteria are availability, location, age, professional similarities, objective, personality, ...
The programme ensures that the first meeting between mentor and mentee takes
place in a neutral location and with a coach present.
As part of the programme, a contract or commitment statement is concluded
between the mentee and mentor that includes among others duration, frequency
of contact, roles, ...
The programme provides a strategy/approach for more difficult to match profiles.
If a ‘match’ is not provided for a mentee within a predetermined time, the programme refers them to other appropriate services.
The programme verifies at the latest 1 month or 2 contact moments after the start
whether the mentoring relationship is going well and if there is a good ‘match’.
The programme also provides a possibility to end the mentoring relationship.

The mentoring relationship

The programme has determined a minimum and maximum duration of the mentoring relationship depending on the objectives and target group of the programme. The duration is between 3 months and 1 year.
The programme provides a minimum number of contact moments between mentor and mentee. Specifically, a minimum of bi-weekly contact between mentor and
mentee is prioritised.
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Follow-up and support by coach/
organisation

The programme follows up with the duos on a regular basis and does this minimum once per month.
The programme has determined the topics to be discussed during the follow-up
and provides a checklist for this purpose. (E)
The programme works on the retention of mentors. (E)
The programme provides a fixed point of contact for the mentors and mentees
for questions, in case of possible conflicts, ...
The programme provides supporting material for mentors and mentees, these
include guidelines, expert advice, ... (E)
The programme provides group activities for mentors and mentees to participate
in. (E)

Conclusion

The programme has clear criteria regarding the termination of the mentoring process. (e.g. at the request of the mentor or mentee, after a certain period of time,
after a number of conversations, when it can be extended).
- And provides a procedure/policy for early termination of the mentoring relationship, at a minimum asking for the reason for the early termination.
- Provides a clear policy and framework for matches who wish to continue working after the formal conclusion of the relationship.
The programme provides a final face-to-face meeting with mentor and mentee
(can also be done online).
The programme has a checklist for the final meeting.

Training

The programme provides information to mentors about the following topics:
what is mentoring/uniqueness of mentoring;
- programme requirements (match length, initiation of contact, contact frequency, duration of visits, protocols for missing or being late to meetings,
match termination;
- expectations/roles/which tasks are possible and which are not;
- contact with the coach and expectations in terms of monitoring;
- supporting material available for mentors;
- confidentiality and anonymity;
- expenses and travel.
This information can be provided either through an information session or
through an individual conversation.
The programme provides a training for mentors before or during the process on
skills that can enhance the quality of the mentoring relationship, such as intercultural skills (E).
The programme provides (a) information (session) for mentees about the same
topics (E OR NOT).

Evaluation

70

The programme provides an evaluation some time after the conclusion of the
duos.
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5 | Finale set van criteria

De set van criteria die uiteindelijk werd weerhouden is hieronder terug te vinden, daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen minimale criteria, of criteria waaraan elk mentoring-naar-werk programma zou moeten voldoen en criteria die niet zijn weerhouden als minimaal maar wel als toepasbare kwaliteitscriteria.
Minimum quality criteria
1. The (mentoring) programme provides accurate and realistic information about the content, benefits and challenges of the
programme to potential mentors.
2. The programme provides information about who is eligible to be a mentor, the role of the mentor, and the expectations
with respect to the mentor position. This description is publicly available.
3. The programme provides accurate and realistic information about who is eligible to be a mentee, the content of the programme, and what benefits one can (potentially) expect when participating in the programme.
4. The programme has explicit and clear selection criteria for mentors and mentees and ensures that they are aligned with
the objectives of the project.
5. The programme provides at least one face-to-face conversation with the mentor and the mentee (online or otherwise) as
part of the selection/screening that, as a minimum, elaborates on the willingness to commit to the programme for a certain period of time and with a certain frequency and tests for realistic expectations about the programme. In doing so, the
programme works with a screening instrument.
6. The programme strives for the shortest possible time between application/screening mentee and decision to admit into
the programme.
7. The programme seeks the best possible match in terms of the objectives pursued and uses clear criteria to do so. Possible
criteria are availability, location, age, professional similarities, objective, personality, ...
8. The programme ensures that the first meeting between mentor and mentee takes place in a neutral location and with a
coach present.
9. As part of the programme, a contract or commitment statement is concluded between/with mentee and mentor that
includes among others duration, frequency of contact, roles, ...
10. The programme provides a strategy/approach for more difficult to match profiles. If a ‘match’ is not provided for a
mentee within a predetermined time, the programme refers them to other appropriate services.
11. The programme has determined a minimum and maximum duration of the mentoring relationship depending on the
objectives and target group of the programme. The duration is between 3 months and 1 year.
12. The programme provides a minimum number of contact moments between mentor and mentee. Specifically, a minimum
of bi-weekly contact between mentor and mentee is prioritised.
13. The programme verifies, at the latest 1 month or 2 contact moments after the start, whether the mentoring relationship is
going well and if there is a good ‘match’. The programme also provides an option to end the mentoring relationship.
14. The programme follows up with the duos on a regular basis and does this at least once per month.
15. The programme provides a fixed point of contact (coach) for the mentors and mentees for questions, in case of possible
conflicts, ...
16. The programme provides information to the mentors about the following topics: what is mentoring/uniqueness of mentoring, programme requirements (match length, initiation of contact, contact frequency, duration of visits, protocols for
missing or being late to meetings, match termination; expectations/roles/which tasks are possible and which are not;
contact with the coach and expectations in terms of monitoring; supporting material available for mentors, confidentiality
and anonymity; expenses and travel. This information can be provided either through an information session or through
an individual conversation.
17. The programme also provides information about the above topics to the mentees.
18. The programme has clear criteria regarding the termination of the mentoring process. (e.g. at the request of mentor or
mentee, after a certain period of time, after a number of conversations, when it can be extended).
- And provides a procedure/policy for early termination of the mentoring relationship which, at the very least, asks for
the reason for the early termination.
- Provides a clear policy and framework for matches who wish to continue working after the formal conclusion of the
relationship.
19. The programme provides a final face-to-face meeting with mentor and mentee (can also be done online). The programme uses a checklist for this purpose.
20. The programme provides an evaluation some time after the conclusion of the duos.
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Toepasbare criteria
1. The programme refers ineligible mentors to other volunteer programs.
2. The programme refers ineligible mentees to more appropriate assistance.
3. The programme has determined the topics to be discussed during the follow-up and provides a checklist for this purpose.
4. The programme works on the retention of mentors.
5. The programme provides supporting material for mentors and mentees, these include guidelines, expert advice, ...
6. The programme provides group activities for mentors and mentees to participate in.
7. The programme provides a training for mentors before or during the term of the programme on skills that can enhance
the quality of the mentoring relationship, such as intercultural skills.

Deze set van criteria is geen eindpunt, maar een vertrekpunt. Het is een bron van inspiratie
en een stimulans alsook ondersteuning om (meer) na te denken over de (proces)kwaliteit
van mentoring-naar-werk. De kwaliteitscriteria en de achterliggende toetsingsmethode kunnen een
aanzet vormen voor een reflectieproces voor mentoringorganisaties. Aanbestedende overheden
kunnen inspiratie gebruiken voor de eisen die ze kunnen stellen bij gunning van mentoringprojecten.
Hetzelfde geldt voor de eisen die sponsors stellen bij financiering. Daarnaast kan het ook gebruikt
worden door mentoringorganisaties als engagementsverklaring. Kortom de praktische toepassingsmogelijkheden ervan kunnen ruim worden ingevuld.
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- DEEL 3 BESCHOUWINGEN -

6 | Conclusie en uitleiding

Mentoring-naar-werk is een interventie die aan belang wint en steeds vaker wordt ingezet als instrument om de integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit is niet enkel het geval in Vlaanderen,
maar ook op Europees niveau. Het meest sprekende voorbeeld is het Franse ‘1 jeune, 1 mentor’ waarbij
200 000 jongeren een mentor krijgen met als doel hen te helpen in hun schoolloopbaan of bij hun
eerste stappen op de arbeidsmarkt. Mentoring-naar-werk kan echter enkel succesvol zijn als het
kwaliteitsvol kan worden aangeboden. Het kan immers worden verondersteld dat een kwaliteitsvol
uitgevoerd mentoring-naar-werk project tot betere effecten leidt. Reflecteren over kwaliteit is daarom
cruciaal.
Kwaliteit is echter een containerbegrip dat vele inhouden kan omvatten. Om wat meer duidelijkheid
te scheppen over het kwaliteitsconcept werd dit vanuit verschillende perspectieven benaderd. Meer
specifiek onderscheiden we vier kwaliteitsperspectieven: kwaliteit vanuit (1) het clientperspectief,
(2) het organisatieperspectief, (3) het objectief- en resultaatperspectief en (4) het procesperspectief
(Aaltonen, 1999). Elk van deze dimensies is essentieel. Enkel bij aandacht voor al deze dimensies
kunnen we van goede kwaliteit spreken. In onze visie betekent een kwalitatief mentoringaanbod dan
ook proceskwaliteit, het geheel van mentees (en mentoren) die tevreden zijn, impact die in lijn ligt
met de vooropgestelde doelen en een organisatie die goed wordt geleid.
In deze paper hebben we gefocust op proceskwaliteit. Met de keuze voor een exclusieve focus op
het proces willen we echter geen afbreuk doen aan het belang van de andere dimensies. Het is echter
zo dat omtrent deze andere dimensies er recent onderzoek is afgerond op het vlak van mentoringnaar-werk. Wat resultaten of effecten van mentoring betreft, verwijzen we naar De Cuyper &
Vandermeerschen (2021) waarin een kader werd ontwikkeld om de impact van mentoring-naar-werk
te meten. 8 In dezelfde paper komt onder meer ook klanttevredenheid aan bod. Wat het organisatieperspectief betreft, verwijzen we naar het werk van Carrette (2019) dat een aantal handvatten bevat
op het vlak van organisatiebeheer en financiële duurzaamheid voor mentoring-naar-werk organisaties. De expliciete keuze voor het procesperspectief is daarnaast ook ingegeven door de verwachting - zoals hierboven vermeld - dat een optimalisatie van het proces noodzakelijk is om vooropgestelde resultaten of effecten te kunnen bereiken.
Op basis van een ‘quick scan’ naar bestaande kwaliteitscriteria kwam naar voor dat er bijna geen
mentoring-naar-werk organisaties zijn die proceskwaliteitscriteria hebben opgesteld. Daarom zijn we
vertrokken van andere mentoringdomeinen waar wél met kwaliteitscriteria werd gewerkt. Onze doelstelling bestond er niet in om alle mogelijke criteria te inventariseren, maar wel een saturatiepunt te
bereiken op het vlak van criteria. Op basis van deze bestaande kwaliteitscriteria werd een exhaustieve
lijst gemaakt van criteria die van toepassing zijn op mentoringprogramma’s voor volwassenen. Dit
vormde de basis waarop we via een iteratief proces eerst de vertaalslag naar mentoring-naar-werk
hebben gemaakt om vervolgens tot minimale criteria te komen. Met minimale criteria doelen we op
criteria die noodzakelijk zijn, maar tegelijkertijd ook haalbaar voor startende mentoringprogramma’s.
Deze criteria werden afgetoetst bij zowel practitioners als aanbesteders van mentoringprojecten.
8

Zie Cuyper et al. (2021) voor een evaluatieframework dat zich richt op buddyprojecten voor nieuwkomers.
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Hierbij werd een methode ontwikkeld om met diverse practitioners in dialoog te gaan en te reflecteren
over kwaliteit. Het resultaat is een set van minimale criteria toepasbaar op het mentoring-naar-werk
domein in België. Deze set van criteria bouwt verder op zowel wetenschappelijke als praktijkgerelateerde expertise in andere domeinen van mentoring. In dit opzicht is het resultaat van deze paper niet
alléén een set van minimale kwaliteitscriteria toepasbaar op het veld van mentoring-naarwerk, maar ook een systematisch overzicht van bestaande kwaliteitscriteria alsook een startpunt en
methode om deze criteria binnen andere (nationale) contexten en domeinen van mentoring
te ontwikkelen.
Tijdens het proces van opstellen van minimale kwaliteitscriteria kwamen twee vragen naar voor: (1) in
welke mate zijn kwaliteitscriteria ‘universeel’. Verschillen ze naargelang het om mentoring-naarwerk projecten in andere regio’s gaat? Verschillen ze als het om mentoringprojecten voor volwassenen met andere doelstellingen gaat? (2) Hoe wordt nu best met deze kwaliteitscriteria gewerkt?
Als handvatten voor reflectie? Als criteria die het best worden opgelegd?
Wat de eerste vraag betreft, werd uit zowel de vergelijking van de verschillende bestaande kwaliteitscriteria als uit de workshops duidelijk dat men het vaak eens is over wat minimale of belangrijke
kwaliteitscriteria zijn, maar nog niet noodzakelijk over hoe deze criteria exact moeten worden ingevuld. Een voorbeeld is ‘opvolging’ van de mentoringduo’s. Er bestaat een brede consensus over het
feit dat duo’s moeten worden opgevolgd, maar hoe vaak dit dan moet, via welke methode (face-toface, telefonisch, via mail, etc.), al dan niet op vaste momenten, ... daar is vaak minder consensus over
te vinden. Vaak hebben de mentoringprogramma’s wel een beeld van hoe dit er idealiter moet uitzien,
maar niet altijd de middelen om dit te realiseren. Een voorbeeld is een Fins mentoringprogramma:
heter bleek dat ze op zich wel akkoord zijn met het principe van opvolging van de duo’s, maar dat
financiële middelen daarvoor ontbraken. Ze opteerden dan ook voor een reactieve, minimale
opvolging.
De concrete invulling van de criteria is vaak afhankelijk van een aantal factoren zoals (1) de doelgroep
en werkwijze van het programma (2) de waarden en normen van een mentoringprogramma (3) de
wensen van eventuele financiers en (4) de financiële middelen. In dit opzicht denken we dus dat er
minimale universele criteria mogelijk zijn op grote lijnen onafhankelijk van het type mentoringprogramma, maar dat de concrete invulling contextafhankelijk is rekening houdend met onder meer
de geschetste factoren. Naast een aantal terugkomende ‘universele’ principes zien we daarnaast ook
verschillen terugkomen naar de aard van de mentoringprogramma’s. In dit opzicht lijkt een minimale
set van criteria die voor alle projecten gelden aangevuld met ‘deelsets’ een mogelijke optie.
Om verdere stappen te zetten in het uitwerken van deze criteria is het noodzakelijk een meer systematische analyse en toetsing te doen van bestaande criteria en na te gaan welke criteria telkens terugkomen. Meer wetenschappelijk onderzoek is dus noodzakelijk. Dit geldt ook voor het bestuderen
van ‘werkzame bestanddelen’ in mentoring. Heel wat impactstudies focussen zich momenteel op de
impact of effecten van mentoringprogramma’s, maar niet op wat de ‘werkzame bestanddelen’ zijn
van mentoringprogramma’s. Onderzoek die de link legt tussen proceskwaliteit/de wijze waarop een
project is vormgegeven en de impact van programma’s is belangrijk om de kwaliteit te kunnen verhogen. Tot slot lijkt het ons belangrijk om niet alléén criteria voorop te stellen, maar mentoringorganisaties ook (innovatieve) mogelijkheden aan te reiken om op een efficiënte wijze aan deze criteria
te voldoen. 9
9
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Voor mentoring-naar-werk hebben we hiervoor al een aanzet gedaan zie Op De Beeck en De Cuyper (2022) en naar het project
‘supermentor’ (https://super-mentor.eu) waarbij een gratis deels online opleiding wordt ontwikkeld voor mentoring-naar-werk
projecten, ook het Scottish Mentoring netwerk werkt met een best practices guide.
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Een tweede vraag is hoe best met de kwaliteitscriteria wordt gewerkt. Als het gaat over hoe kwaliteitscriteria te implementeren binnen mentoringprogramma’s dient er een onderscheid gemaakt te
worden tussen individuele organisaties en het organisatie overstijgend niveau.
Als het over kwaliteit op organisatieniveau gaat, lijkt het vooral van belang dat kwaliteitscriteria
worden gedragen en doorleefd zijn. Reflectie over kwaliteit lijkt ons daarbij even belangrijk als de
kwaliteitscriteria an sich. Een gestructureerde kwaliteitsoefening kan hier bij helpen (zie link). Belangrijk is dat deze kwaliteitsoefening niet enkel door het management van organisaties wordt gedaan,
maar zeker ook door practitioners. Deze consensus over kwaliteit kan dan geformaliseerd worden in
een kwaliteitshandboek of een kwaliteitscharter, ... Het kan ook verwerkt worden in opleidingen voor
practitioners.
Een ander verhaal wordt het wanneer kwaliteitscriteria vanuit een organisatie overstijgend niveau
worden ingevoerd. Bijvoorbeeld als voorwaarde om lid te worden van een koepelorganisatie of
opgelegd door een aanbestedende overheid. Belangrijk lijkt ons om dit telkens in samenspraak met
de mentoringorganisaties te doen. De uitdaging bij het opleggen van kwaliteitscriteria of het werken
met kwaliteitslabels is dat dit deze vaak procedureel worden ingevuld zonder dat daarbij noodzakelijk
een kwaliteitscultuur wordt gerealiseerd. Om dit te vermijden lijkt het ons belangrijk om (1) het aantal
criteria beperkt te houden zodat wordt vermeden dat dit een lange lijst van criteria wordt die men
amper kan onthouden, (2) de algemene criteria ook deels te laten specifiëren door de organisaties
zelf. De organisatiespecifieke vertaling laat het immers toe het denkproces te bevorderen, (3) zoveel
mogelijk te werken met contextspecifieke deelsets zodat een organisatie zich ook kan vinden in de
criteria. Daarnaast lijkt ook de sensibilisering en training van mentoringcoaches ons essentieel.
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- BIJLAGEN -

bijlage 1 Voorgestelde topics in mentortraining

Program provides pre-match training for mentors on the following topics:
- program requirements (e.g. match length, match frequency, duration of visits, protocols for
missing, being late to meetings and match termination);
- mentors’ goals and expectations for the mentee, parent or guardian, and the mentoring relationship;
- mentors’ obligations and appropriate roles;
- relationship development and maintenance;
- ethical and safety issues that may arise related to the mentoring relationship;
- effective closure of the mentoring relationship;
- sources of assistance available to support mentors;
- opportunities and challenges associated with mentoring specific populations of youth, (e.g., children with an incarcerated parent, youth involved in the juvenile justice system, youth in foster care,
high school dropouts), if relevant;
- initiating the mentoring relationship;
- developing an effective, positive relationship with mentee’s family, if relevant (p. 35).
Program provides pre-match training for the mentor on the following risk management policies that
are matched to the program model, setting, and population served:
- appropriate physical contact;
- contact with mentoring program (e.g. who to contact, when to contact);
- relationship monitoring requirements (e.g. response time, frequency, schedule);
- approved activities;
- mandatory reporting requirements associated with suspected child abuse or neglect, and suicidality
and homicidality;
- confidentiality and anonymity;
- digital and social media use;
- overnight visits and out of town travel;
- money spent on mentee and mentoring activities;
- transportation;
- emergency and crisis situation procedures;
- health and medical care;
- discipline;
- substance use;
- firearms and weapons;
- inclusion of others in match meetings (e.g. siblings, mentee’s friends);
- photo and image use;
- evaluation and use of data;
- grievance procedures;
- other program relevant topics.
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Volgende ‘enhancements’ werden toegevoegd:
- how developmental functioning may affect the mentoring relationship;
- how culture, gender, race, religion, socioeconomic status, and other demographic characteristics of
the mentor and mentee may affect the mentoring relationship;
- topics tailored to the needs and characteristics of the mentee;
- closure procedures.
Een enhancement is daarnaast de training voor mentees. Volgende topics worden voorgesteld:
- purpose of mentoring;
- program requirements (e.g. match length, match frequency, duration of visits, protocols for missing
or being late to meetings, match termination);
- mentees goals for mentoring;
- mentors obligations and appropriate roles;
- mentees obligations and appropriate roles;
- ethics and safety in mentoring relationships;
- initiating the mentoring relationship;
- effective closure of the mentoring relationship.
Program provides training for the mentee on the following risk management. Onder deze noemer
worden de topics herhaald die ook voor de mentor gelden.
Bron: Garringer, M., Kupersmidt, J., Rhodes, J., Stelter, R., & Tai, T. (2015). Elements of effective
practice for mentoring (4th Edition). Boston: MENTOR: The National Mentoring Partnership.
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