Cross Mentoring
Wat is het

In Cross Mentoring word jij op jouw initiatief als mentee gekoppeld aan een mentor van een
andere organisatie uit het WeShareTalent netwerk. Deze mentoren, seniors op directie /
management level, hebben zeer uitgebreide kennis en een diversiteit aan ervaringen. Zij vinden
het interessant en leuk om met deze wijsheid, kennis en ervaring, mentees van andere
organisaties te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Hoe werkt het

Centraal staan jouw te ontwikkelen competenties en te bereiken professionele doelstellingen. De
mentor gaat je niet helpen met kant en klare oplossingen. Hij/zij zal jou als mentee stimuleren, je
helpen met het zelf vinden van oplossingen, je professioneel ontwikkelen en je verder laten
groeien als persoon. In een periode van 6 tot 12 maanden vinden 4 tot 6 mentor sessies plaats
van 1,5 tot 2 uur, afwisselend bij de organisatie van de mentor en in je eigen organisatie.
Tussentijds aanvullend contact (via mail, telefoon of anders) regelen jullie onderling op basis van
persoonlijke voorkeuren.

Jouw Cross Mentoring in stappen

1. Voorbereiding en bepalen gewenste mentor.
Jij geeft als mentee zelf richting aan hoe jouw ‘droommentor’ er uit ziet. Welke
achtergrond en ervaring zoek je? Uit welke sector en uit welk vakgebied wil je
graag dat je mentor komt? Na overleg over beschikbaarheid van mentoren maken we
hiervan een omschrijving. Deze publiceren we op het platform en gebruiken we om jouw
verzoek in het netwerk uit te zetten.
2. Kennismaken met de mentor.
Samen met WeShareTalent maak je kennis met je mentor in zijn/haar organisatie. Als
jullie een klik hebben en elkaar vinden, worden de afspraken concreet gemaakt en
optioneel in een overeenkomst uitgewerkt.
3. Cross Mentoring
De cross mentor sessies worden gestart zoals we besproken hebben. De mentor heeft
inzicht in jouw doelen en ontwikkelpunten.

Interesse?
Ben je zelf geïnteresseerd om als mentee of mentor deel te nemen aan Cross Mentoring? Neem
contact met ons op om jouw mogelijkheden te bespreken.
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