Voor ondernemers die verder willen
Bent u als ondernemer actief in de gemeente
Molenwaard/Giessenlanden, maar vindt u het
moeilijk om uw bedrijf verder te ontwikkelen?
Of heeft u specifieke vragen op het gebied
van personeelsbeleid, groei, financiering of
bepaalde strategische keuzes? Het Mentorproject
Molenwaard helpt u vooruit met praktische
begeleiding van een mentor uit de regio. Dit zijn
collega-ondernemers met een bepaalde expertise
én de ervaring waar u naar op zoek bent.
Voor wie?
U kunt meedoen als u als ondernemer actief bent in
Molenwaard/Giessenlanden en een duidelijke behoefte
heeft aan ondersteuning door een mentor. Het spreekt
voor zich dat u openstaat voor advies en begeleiding.

“ Het beste plan is voor verbetering
vatbaar ”
Saskia van Muijlwijk, mentee

“ Als je zelf groeit, groeit je onderneming
vanzelf mee ”
Francisca Staleman, mentor

Hoe werkt het?
Nadat u zich heeft aangemeld als mentee, bespreekt
u met twee kernteamleden van het mentorproject uw
hulpvraag. Als blijkt dat geschikte hulp geboden kan
worden, volgt een kennismakingsgesprek met de
betreffende mentor. Is het een match? Dan maakt u
samen met de mentor een plan van aanpak en kunt u
aan de slag! Zo niet, dan volgt een kennismaking met
een andere mentor. Er zijn elf mentoren beschikbaar
dus er is altijd wel iemand die bij uw vraagstuk &
persoonlijkheid past.
Het mentortraject duurt maximaal een jaar. Mentor
en mentee bepalen samen hoe vaak en op wat voor
manier er contact is. Alle afspraken worden vastgelegd
in een mentorovereenkomst.
Deelnamekosten aan een mentortraject bedragen
100 euro. De opbrengsten worden gebruikt voor
administratiekosten van de stichting, de website en
promotie van het Mentorproject. De mentoren en
bestuursleden van de stichting zetten zich op vrijwillige
basis in.

Wilt u meer informatie over het Mentorproject Molenwaard?

Kijk dan op onze website www.mentorprojectmolenwaard.nl of neem contact met ons
op. Stuur een e-mail naar info@mentorprojectmolenwaard.nl of bel naar 06-46884538.

