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MENTORING Een gevestigde waarde binnen SIE

In juni 2018 hebben wij ons 3de mentoring programma met 10 mentees uit de Benelux succesvol afgerond.
Het blijft verbazingwekkend welke impact dit heeft op de carrières van deze jonge vrouwen. Wij, Mentors,
Trainers en Coördinatoren zien hun zelfvertrouwen groeien. Veranderen van job tijdens het programma is niet
ongewoon.
Het programma bestond uit 3 workshop-weekends en minstens één maandelijkse sessie met de mentor. Deze
individuele gesprekken hebben een grote impact, de 3 weekends geven een omkadering.
In workshop 1 ging het over concrete afspraken tussen mentor en mentee, m.n. hoe inzicht te verwerven over
“wie ben ik en waar wil ik in juni 2018 staan”.
Workshop 2 stond in het teken van efficiënte communicatie, conflict beheer, leadership in crisissituaties, Zelf PR,
business networking en Work/Life balance.
In de afsluitingsworkshop werd verder ingegaan op carrièreplanning, salarisonderhandelingen en de invloed van
ons normen- en waardensysteem op ons gedrag.
De werking van Soroptimist werd toegelicht en tijdens hun bezoek lichtten de landelijke voorzitsters de lopende
projecten met enthousiasme toe.
Enkele commentaren van mentees : “Excellente mentor en zeer interessante workshops”, “ik heb nieuwe en
briljante vrouwen ontmoet uit verschillende landen”, “ik heb mijn soft skills kunnen verbeteren” ,” ik heb veel
plezier gehad!”, “Ik had geen verwachtingen en kwam met een open mind”. “Ik ben een ander persoon dan toen
ik begon….”, “Over de mentors niets dan lof”, “De begeleiding was erg professioneel, de Inhoud van goede
kwaliteit, de duur van het programma goed.”
“De samenwerking tussen de 3 Benelux landen is uitstekend”! Wij doen voort!
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