Bent u de mentor
die ik zoek?
Het echte leven is oneindig veel ingewikkelder dan zelfs het
beste studieboek kan beschrijven. Daarom matcht Supreme
studenten met een mentor. Met ondersteuning van een
maatschappelijk verantwoorde medeburger vindt de student
zijn weg in het leven, school en carrière.
Mentor worden betekent:

 Versterken van leiderschapsvaardigheden
 Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen
 Toekomstige werknemers voorbereiden
 Een positief bedrijfsimago
 Persoonlijke voldoening

Contactgegevens SUPREME Mentoring
Team Nederland
E-mail: mpf@fcroc.nl
Website: www.supreme-mentoring.eu

Meer weten over het
mentor programma?
Neem contact op met het SUPREME
Mentoring Team

Empowerment

DEFINITIE VAN MENTORSCHAP

Uitvalpreventie

Ondernemersgeest

Mentorschap is een persoonlijke ontwikkelingsrelatie waarin
een meer ervaren en deskundig persoon (mentor) een minder
ervaren en deskundig persoon (mentee) begeleidt. De mentor
bekleedt de functie als adviseur, begeleider, coach, leraar en
sponsor.
• Een mentor fungeert als rolmodel
• Een mentor is een maatschappelijk verantwoorde burger

Mentoring is geen eenrichtingsverkeer. Het is niet de bedoeling
dat het alleen positieve resultaten voor de jongeren heeft. Het
gaat om het principe van wederkerigheid: een mentor leert ook
van zijn mentee. Verbreed je horizon en leer dingen vanuit een
ander perspectief te zien.

WAT LEVERT HET MIJ OP?

De belangrijkste voordelen van mentoring voor het bedrijfsleven
zijn:
1. Versterken van leiderschapsvaardigheden. Mentoring is een
manier om je coaching en leiderschapsvaardigheden te
verbeteren. Mentoring vereist de wil om te delen, luisteren
en advies te geven binnen een flexibele relatie die wordt
gevormd door de behoeften van de mentee. Verbeter je
vaardigheden en hierdoor je menselijk kapitaal!
2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Mentoring is
een manier voor bedrijven om Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen te tonen. Betrokken zijn bij het SUPREME
Mentor Programma is een manier om iets terug te doen voor
de maatschappij.
3. Toekomstige werknemers. Meedoen aan het SUPREME
Mentor Programma creëert de mogelijkheid toekomstige
werknemers voor te bereiden op het bedrijfsleven.
4. Bedrijfsimago. Mentoring creëert een positief bedrijfsimago
bij toekomstige werknemers, klanten en opdrachtgevers en
daardoor commercieel gewin.
5. Persoonlijke voldoening. Persoonlijke voldoening door
anderen kennis en ervaring bij te brengen zonder hieraan
veel tijd te verliezen.

Rolmodellen

MELD JE AAN VOOR HET PROGRAMMA

Mentoring Netwerken

Meld je aan voor het SUPREME Mentor Programma en ontdek
hoe lonend het is om mentor te zijn.
Hoe werkt het?
Stap 1: Intake. Het SUPREME mentoring team neemt contact met
je op voor een intake gesprek waarin het mentor programma zal
worden uitgelegd en verwachtingen kunnen worden besproken.
Het Supreme mentoring team zal u ook vragen stellen over uw
opleiding en carrière.
Stap 2: Match met mentee. Gebaseerd op het intake formulier
gaat het SUPREME mentoring team op zoek naar de geschikte
mentor-mentee match, vanuit zowel persoonlijk als professioneel
perspectief. Een goede match is cruciaal voor succesvol
mentorschap.
Stap 3: Kennismaking met mentee. Het SUPREME mentoring
team maakt een afspraak met jou en de mentee om kennis te
maken. Hierbij zullen jullie beide je doelstellingen en
verwachtingen naar voren brengen. Als er een sprake is van een
goede match, kun je met de mentee de eerste mentoring
afspraak vastleggen.
Stap 4: Laat het mentorschap beginnen! Nu begint het echte
mentoring proces. Je bespreekt met je mentee de dag-tot-dag
ervaringen en je steunt de mentee bij het behalen van zijn of haar
doelstellingen. Ook stel je praktische zaken vast zoals het aantal
keer dat jullie willen afspreken, etc.

Meer weten over het mentor programma? Neem dan contact op
met het SUPREME mentoring team.
Contactgegevens SUPREME mentoring team Nederland
CONTACT

Mentorprogramma Friesland
Postbus 45
8900 AA Leeuwarden
Nederland
T: +31 58 284 2547
E: mpf@fcroc.nl
W: www.supreme-mentoring.eu
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