“Kies Mentorwijs”

Kies samen met
Werkzaak
Rivierenland voor

Mentorwijs

Werkt u al met medewerkers van Werkzaak Rivierenland of bent u van plan om dit te gaan
doen, dan is de training Mentorwijs écht iets voor u! U of uw leidinggevende krijgt als
mentor een sleutelrol in de begeleiding en ontwikkeling van de medewerker.
Toegevoegde waarde van Mentorwijs
 Een snellere acceptatie door collega’s op de
werkvloer van een gemotiveerde collega met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
 Een unieke kans om uzelf of uw
leidinggevende verder te ontwikkelen.
 U of uw leidinggevende ontmoet
leidinggevenden uit andere bedrijven en
wisselt zo ervaring en kennis uit.
 De opgedane ervaring en kennis is ook
bruikbaar voor de begeleiding van uw
andere medewerkers.

 Motiveert en stimuleert respectvol en
integer.

Veel leidinggevenden uit de regio Rivierenland
volgden de afgelopen vijf jaar de training:

“Mentorwijs ontwikkelt en versterkt specifieke
kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn
voor begeleiding van kwetsbare medewerkers
op de werkvloer.”
“Mentorwijs biedt ruimte om op een open

Uw leidinggevende als mentor

manier over mensen met een beperking te
spreken.”

 Is enthousiast en open.
 Is betrokken bij medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
 Deelt kennis en ervaring.
 Bouwt en onderhoudt goede contacten met
de medewerker, de Werkzaak-werkcoach,
directe collega’s en het management.
 Luistert en observeert.
 Geeft opbouwende feedback.

“Mentorwijs traint leidinggevenden van
kwetsbare medewerkers in organisaties en
bedrijven.”
“Behandel mensen met beperkingen vooral niet
anders. Ze kunnen wel minder, maar je kunt
hetzelfde zeggen en doen. Je moet ze vooral niet
zielig vinden.”

In 2017 stelde TNO vast dat de opzet en inhoud
van Mentorwijs succesvol is. Dit heeft er toe
geleid dat Mentorwijs nu ook landelijk wordt
aangeboden. Werkzaak Rivierenland biedt u de
training Mentorwijs kosteloos aan.

Bent u de leidinggevende die deze
mentorrol wil pakken, maar heeft u
behoefte aan extra handvatten en
kennis?
Meld u dan aan voor de training Mentorwijs,
bestaande uit vijf bijeenkomsten van 17.30 tot
20.00 uur via de Mentorwijs-trainers:
Joke van der Wal
06- 22398397
jvdwal@werkzaakrivierenland.nl
Frank Eversen
06-28294334
feversen@werkzaakrivierenland.nl
Meer informatie over Werkzaak Rivierenland op
onze website: www.werkzaakrivierenland.nl

