DUO for a JOB
Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde jongeren die actief op zoek zijn naar
werk.
Gevolgd door Donorinfo sinds: 2016

Stassartstraat 48
1050 Brussel
(+32) 02 203 02 31
brussels@duoforajob.be
http://www.duoforajob.be
PDF versie

Project info

De missie van DUO for a JOB
DUO for a JOB vergemakkelijkt, via een mentoring programma, de ervaringsuitwisseling tussen generaties en tussen culturen. Door de expertise van
50-plussers in te zetten, kunnen we jongeren helpen in hun zoektocht naar werk. Via deze intergenerationele en interculturele uitwisseling, wil DUO
for a JOB de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor jongeren met een migratieachtergrond, wenst actieve vergrijzing te promoten,
culturele uitwisselingen en intergenerationele acties aan te moedigen, om op die manier uiteindelijk stereotypen omtrent leeftijd, en xenofobie te
bestrijden. Creëren van sociale cohesie, wederzijds begrip en solidariteit staan daarbij voorop.

Wat doet DUO for a JOB?
DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger
hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en
interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de
arbeidsmarkt voor iedereen.
Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week
gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.
De cyclus van een DUO bestaat uit 8 fases:
Informatiesessie: om het
project voor te stellen en
eventuele
vragen te
beantwoorden.
Individueel gesprek: om de
geïnteresseerde mentor
en mentee kandidaten
beter te leren kennen.
Opleiding:
de
pas
ingeschreven mentor volgt
een verplichte opleiding
van 4 dagen waarmee hij
de nodige bekwaamheden
aanleert om een jonge
geïmmigreerde
werkzoekende te kunnen
begeleiden op de gepaste
manier.
Samenstelling van het duo:
elke week worden nieuwe
duo’s samengesteld tijdens
groepsvergaderingen voor
het “matchen” van mentor
en mentee kandidaten, op
basis van verschillende
criteria (werksector, taal,
persoonlijkheid,
beschikbaarheid, enz).
Eerste ontmoeting: de
gelegenheid voor de
mentor en de mentee om
kennis te maken en om de
“matching” te bevestigen.
De
mentoringovereenkomst:
indien het duo wenst door
te gaan wordt een tweede
vergadering gepland om
de overeenkomst en het
ethische handvest van de
vereniging te tekenen.
Mentoringperiode:
één
keer per week komen de
duo's bijeen gedurende 6
maanden. Verschillende
hulpmiddelen worden hen
voorgesteld,
zoals
simulaties
van
sollicitatiegesprekken,
het nalezen van hun CV's,
hulp tijdens hun zoektocht
naar een woning, of
logopedie zittingen. Op
het einde van de 6
maanden worden de duo's
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gevraagd om in te schatten
of het programma hun
verwachtingen
voldaan
heeft en in hoeverre de
doelstellingen bereikt zijn.
Feedback wordt verzameld
omtrent het programma
en de begeleiding van de
vereniging
om
naar
verdere
evolutie
en
verbetering te streven.

Hoe kan jij DUO for a JOB helpen?
Financiële steun voor
de omkadering voor een stijgend aantal duo's (doelstelling: 2000 tegen 2018)
de ontwikkeling van nieuwe begeleidingstools
de verhuis van de lokalen
de uitrol van het programma in andere steden

Vrijwilligers in België
onthaal/luisterend oor/begeleiding van jongeren à rato van 1x/week
occasionele logistieke hulp (campagnes, evenementen)
animatie, informatie, sensibilisering: occasioneel
fondsenwerving: occasioneel, gedurende events
structurele administratieve ondersteuning
vertalingen Frans naar Engels – Frans naar Nederlands

Algemene info
Raad van bestuur

Frédéric Simonart en Matthieu Le Grelle (chairman), Olivier De Cartier (treasurer), Guillaume
Simonart

Dagelijkse leiding

Frédéric Simonart en Matthieu Le Grelle

Opgericht in

2012

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

36

Aantal vrijwilligers

800

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders van deze organisatie worden niet vergoed voor deelname aan de vergaderingen.

Rekeningnummer(s)

BE 04 0016 8571 7631 - BIC GEBABEBB (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken en gestort worden op rekeningnummer 'BE10 0000 0000 0404' van 'Koning
Boudewijnstichting' met vermelding '017/0460/00057'

Nieuwsbrief

tweemaandelijkse nieuwsbrief voor externen, maandelijks voor deelnemers
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door PWC, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 2.349.723 € (100%)

Totaal = 2.473.654 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

268.189 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

50.688 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

1.638.142 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

162.196 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.296 €

1.706.593 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

160.538 €
0€
261 €
1.204 €
54 €

2.349.723 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

793.014 €
0€
27.167 €

Financiële opbrengsten75

35 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2018

2.473.654 €

Saldo van het boekjaar : 123.931 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
232.103 €
3.504.207 €

3.736.310 €

Eigen vermogen10/15

666.338 €

Schulden en voorzieningen16/49

3.069.972 €

Totaal passiva 2018

3.736.310 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 434.235 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door PWC, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 1.718.764 € (100%)

Totaal = 1.832.123 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

168.209 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.582.145 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

80.947 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

141.645 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

2.974 €

1.208.301 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

118.661 €
0€
25 €
976 €
0€

1.718.764 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

231.388 €
0€
12.176 €
84 €
3.356 €

1.832.123 €

Saldo van het boekjaar : 113.359 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
213.845 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.983.463 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

3.197.308 €

Totaal passiva 2017

521.898 €
2.675.410 €

3.197.308 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 308.053 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door PWC, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 915.485 € (100%)

Totaal = 834.038 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

97.991 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

44.476 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€
71.242 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

23.539 €

630.219 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

70.746 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

100 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

711 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

732.338 €

0€

915.485 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

72.612 €
0€
5.254 €
296 €
0€

834.038 €

Saldo van het boekjaar : -81.447 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

173.009 €

Eigen vermogen10/15

356.603 €

Vlottende activa 29/58

907.200 €

Schulden en voorzieningen16/49

723.606 €

Totaal activa 2016

1.080.209 €

Totaal passiva 2016

1.080.209 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 183.594 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door PWC, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 504.005 € (100%)

Totaal = 620.681 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

73.060 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

24.537 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€
43.293 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

67.360 €

333.814 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

28.743 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

483.763 €

559 €
0€

504.005 €

65.776 €
0€
2.841 €

Financiële opbrengsten75

260 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

682 €

Totaal opbrengsten 2015

620.681 €

Saldo van het boekjaar : 116.676 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

104.226 €

Eigen vermogen10/15

375.934 €

Vlottende activa 29/58

625.060 €

Schulden en voorzieningen16/49

353.352 €

Totaal activa 2015

729.286 €

Totaal passiva 2015

729.286 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 271.708 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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