U bent een jonge vrouw en op zoek naar
nieuwe inzichten? Wij bieden effectieve
steun van vrouwen door ons BeNeLux
Mentoring Programma.
Vrouwelijke millennials (geboren tussen 1980 en 1995)
hun carrière, hun ambities
complementair met Soroptimist doelstellingen.

Feiten en Vrouwen


Zij zullen wereldwijd het bedrijfslandschap
veranderen.



Zij hebben een positieve impact hebben op de
maatschappij.



Zij zoeken naar work-life balance en flexibiliteit.



55 % vindt dat werkgevers te 'male biased' zijn bij
interne promoties.



Zij willen werken voor organisaties die waarde
hechten aan gendergelijkheid.

Mentoring speelt een belangrijke rol in de vooruitgang van
vrouwen in alle lagen van de maatschappij

Onze Focus
Zelfzekerder en ambitieus in het leven staan


Wij willen jonge vrouwen bewust maken
van hun capaciteiten en vooral hun
zelfvertrouwen versterken.



Wij geloven in het sneeuwbaleffect, hoe
meer vrouwen in posities met
eindverantwoordelijkheid terecht komen,
hoe meer deze trend zich zal doorzetten.

Diversiteit zorgt ervoor
dat ieder talent aan bod kan komen
en daar gaat het om !
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Hoe pakt Soroptimist dit aan
Wij zijn een professioneel netwerk van 1.650 leden met vele expertises.
–

–
–
–
–

Wij voorzien hands-on wederzijdse learning tussen een Senior
Soroptimist en een jonge ambitieuze vrouw teneinde hun
professionele en persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken door
o face-to-face feedback en bevestiging te geven,
o hun energie te focussen op een aantal prioriteiten en skills,
o embedding van digitale tools van vandaag.
Deelname aan 3 workshops van topkwaliteit (vrijdag - zondag),
geleid door professionele Soroptimist Trainsters.
In deze “Leadership trainingen” ervaren de deelnemers dat
vrouwelijkheid en krachtdadigheid wél degelijk samengaan.
De Soroptimist Mentors gaan een vrijwillig engagement van 9
maanden aan.
Er wordt naar een perfecte match tussen Mentor en Mentee gezocht.
Deze stimulans zet de Mentee aan tot meer durf en tot het aangaan
van nieuwe uitdagingen.

Dit project maakt deel uit van een Intercultureel Mentoring
Programma in samenwerking met de drie Benelux Soroptimist Unies :
België, Nederland en Luxemburg. De voertaal in de workshops is het Engels.
Ga naar www.soroptimist.be en lees meer over ons Mentoring project.
ESSENTIE
Soroptimist Mentors zijn vrijwilligers en kunnen met hun ervaring positieve
en onafhankelijke actoren zijn om de ontwikkeling van jonge vrouwen te
verrijken. Zij streven ernaar om hen tools aan te reiken waarmee zij niet
alleen hun eigen carrière kunnen stimuleren, maar ook de status van andere
vrouwen kunnen verbeteren.

Als een jong iemand kan praten
met een rolmodel, een Soroptimiste
met levens- en beroepservaring,
gaat een wereld open voor haar!

De vorige edities hebben een
aanwijsbaar effect gehad op de
loopbaan van alle jonge vrouwen
die sinds de start van het
programma in 2010 hebben
deelgenomen.
Onze manier van begeleiding
heeft ertoe geleid dat allen nu
nog getuigen dat zij door deze
ervaring een beter evenwicht
hebben kunnen creëren op de
werkvloer, wat resulteerde in een
beter psychosociaal welzijn.

GETUIGENIS VAN EEN MENTEE
“Mede door het Mentoring Programma heb ik de juiste balans gevonden tussen mijn succesvolle carrière en
privéleven. Op mijn beurt wil ik jonge vrouwen begeleiden die zo worden gestimuleerd en het proces kunnen
voortzetten”
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