Open Training Persoonlijk Mentorschap

Voor wie?
De training is bedoeld voor:
- senior medewerkers die mentor worden van nieuwe werknemers of junioren;
- medewerkers die al mentor zijn en zich hierin verder willen ontwikkelen.
Iedereen kan zich inschrijven voor de open training. De deelnemers kunnen tijdens de training
ervaringen uitwisselen met collega’s van andere organisaties.
Resultaat
De deelnemer heeft na de training een goed inzicht in wat mentorschap is en wat er van hem/haar
wordt verwacht. Als mentor weet hij of zij welke rollen en kaders er zijn en welke attitude het beste
resultaat oplevert. De mentor vergroot tijdens de training zijn/haar basisvaardigheden op het
terrein van begeleiden en motiveren.
De training
In de training wordt theorie behandeld en vaardigheden getraind. Door middel van opdrachten,
discussies en rollenspelen oefenen de deelnemers met uiteenlopende praktijksituaties.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
- de doelen van het mentorschap;
- de driehoeksinteractie tussen mentor, mentee en leidinggevende;
- de vier fasen van mentorschap;
- de attitude van de mentor;
- leren en motiveren;
- de do’s en don’ts van een mentor.
We besteden aandacht aan vaardigheden die van belang zijn voor het mentorschap zoals:
- luisteren en vragen;
- interventies plegen;
- het herkennen en hanteren van gespreksstijlen;
- omgaan met ‘lastig’ gedrag;
- begeleiden van ontwikkeling.
Praktisch
Duur: 2 losse dagen
Data: de eerstvolgende open training is op 8 en 22 maart 2011
Tijd: 09.30 – 17.00 uur
Locatie: omgeving Haarlem
Max aantal deelnemers: 10
Investering p.p.: € 795,- excl. BTW (inclusief dagarrangement en hand-out)
Op alle opleidingen en trainingen van Bureau de Basis zijn de Algemene Voorwaarden van Bureau
de Basis van toepassing.
Trainer
Ellen Wierda verzorgt deze training. Zij is gecertificeerd trainer/coach/NMI-mediator en heeft ruime
ervaring met deze training binnen overheidsinstellingen en bedrijfsleven. Ze hanteert een
persoonsgerichte aanpak en speelt in op de behoefte van de deelnemers.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Roos Prins (organisatie) 06 131 666 10 of Ellen Wierda
(inhoudelijke vragen) 06 41431925 of stuur een e-mail via info@bureaudebasis.nl

Open Training Persoonlijk Mentorschap

© Bureau de Basis 2011

