	
  
	
  
	
  

Kenniscafé Mentoring
Datum:
Donderdag 15 juni
Tijd:
13.30 – 16.30 uur
Locatie:
Sociaal Werk Nederland, Kon. Wilhelminalaan 3,
3527 LA Utrecht.
Soms hebben kinderen en jongeren extra steun in de rug nodig
in hun dagelijkse leven en in hun schoolcarrière. Mentoring van
kinderen en jongeren gebeurt op verscheidene manieren en
door verschillende organisaties. Met gedeelde kenmerken als
inzet van vrijwilligers met professionele ondersteuning, stevige
onderbouwing van effecten, borging van kennis en nauwe
samenwerking met partners als onderwijs en gemeente. Sociaal
Werk Nederland, Kenniskring Mentoring en het Oranje Fonds
willen deze vorm van ondersteuning graag onder de aandacht
brengen van organisaties in het sociaal domein, en vooral bij
diegene die betrokken zijn bij jeugd- en jongerenwerk. Het
programma van het kenniscafé richt zich op nadere
kennismaking met Mentoring door zowel deskundigen als
directeur/bestuurders. Wij nodigen u daarom van harte uit deel
te nemen aan dit kenniscafé op donderdagmiddag 15 juni 2017
bij Sociaal Werk Nederland in Utrecht.
Het Oranje Fonds zal u informeren over de steun die zij bieden
aan mentorprojecten en het ontstaan van de kenniskring
Mentoring. Jasper Ragetlie, oud-wethouder Deurne en
directeur-bestuurder van de LeV-groep Helmond, belicht het
implementeren en inbedden van mentoring vanuit de

bestuurlijke-strategische kant en deelt zijn ervaringen vanuit de
LeV-groep. Hij informeert u over de volgende onderwerpen:
- Wat motiveerde de LeV-Groep destijds om met het
mentorprogramma Match te beginnen? Welke urgentie was
er vanuit deze organisatie?
- Hoe pak je op strategisch en bestuurlijk niveau lokale
samenwerking aan; hoe ‘verleid’ je partners binnen het
onderwijs en de overheid?
- Wat is de opbrengst van mentoring voor de doelgroep en
voor samenwerkingspartners? Hoe blijf je daarover kritisch
met elkaar in gesprek?
- Hoe realiseer je verduurzaming, inbedding van het project in
het lokale ondersteuningsaanbod voor de doelgroep? Welke
rol speelt samenwerking daarin?
U maakt kennis met verschillende vormen van Mentoring, de
werkwijze, de financiering en de borging van kennis en
ervaringen van de verschillende mentorprojecten. U kunt
daarvoor plaatsnemen aan verschillende thematafels van leden
van de kenniskring Mentoring:
- Match (Humanitas) en gemeenten door Jacqueline Kremer
- B for You en het bedrijfsleven door Marijke Ridder
- Matchmentor (LEV groep) en het onderwijs door Mohammed
Yahia
- School’s cool en maatschappelijke kosten baten analyse door
Maria Wassink
- Kans050 en jeugdzorg door Marian Feitsma
Tot slot is er ruim gelegenheid voor de deelnemers om met
elkaar kennis en ervaringen over Mentoring te delen.
Aanmelden kan via www.oranjefonds.nl/15juni.	
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Welkomstwoord, dagvoorzitter Ernst Radius,
Sociaal Werk Nederland
Introductie Niels van Zeben, Oranje Fonds
Spreker, Jasper Ragetlie, oud-wethouder Deurne
en directeur-bestuurder van de LEV-groep
Helmond
Pitches, Presentatie vijf mentoring programma’s
PAUZE
Thematafel – ronde 1
Thematafel – ronde 2
Terugkoppeling thematafels en afsluiting
Hapje en drankje (met infomarktje waar zich
enkele projecten presenteren)
Einde borrel

