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Knowledge market
Research
Added value for youth,
industry and society
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Onderzoeksresultaten
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Keynote speakers:
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On 20th March 2014 a large (inter)national mentoring congress takes place in the North of the Netherlands. Reason for organising this event is the increasing
demand for experience and exchange in the Netherlands and Europe. During the congress several speakers and experts share their vision and knowledge about
mentoring for youth.

“Thank you for believing in me, before I believed in myself.” K. Yamada
Programme

Mr R.C. van der Giessen, director of
the Oranje Fonds opens the congress,
outlining the role and relevance
of mentoring in the Netherlands.
Ph.D. Jean E. Rhodes and Dr. Frans
Meijers are the keynote speakers of
the day. They provide a broad vision
of mentoring based on many years
of experience and research. Senior
researcher of the University of

Mentoring

Groningen, Dr. Menno Vos presents
the results of a major study in
Friesland about the long-term effects
of mentoring for young people, and
the value of diversity in talent for the
industry. During the workshops and
at the knowledge market, various
mentoring organisations present
themselves to all participants.

Mentoring is a way of support
and networking, and provides a
substantial contribution to the
growth and success of people.
Mentoring gives acknowledgement
and
recognition.
It
provides
participants a role model, stimulus
and an open ear. The participants,
also called mentees, achieve their
goals faster if they get support and

stimulus from a person who travelled
the same path before. They make
use of the success strategies of the
mentor. The power of mentoring
is in the fact that all parties benefit
from it. The mentees get more selfconfidence and the feeling that
they do not stand on their own. The
mentors are able to improve their
skills as leader, trainer and coach.

Ph.D. Jean E. Rhodes
works as researcher
for the University
of Massachusetts
in Boston, USA. She
is the author of
“Stand by me: The
risks and rewards
of mentoring of today‘s youth“. She
is board member and researcher for
different mentoring organizations
in the United States, like National
Mentoring Partnership.

Dr. Frans Meijers
is specialized
in research and
advise about the
connection of
education, work
and life. Moreover,
he is lecturer at the
Hague University of Applied Science,
the Netherlands. He wrote different
publications about personal career
guidance and mentoring.

Congress

The congress introduces success strategies of mentoring and provides new
insights through the latest research results. Moreover, mentoring programmes
present their approach and materials, such as unique mentoring methods,
publications, organisations models, partnerships, mentoring registrations,
research results and more. A whole day filled with mentoring!

Booking

Mark the date! You can book a place at the congress from the end of January,
through our website: www.mentorprogrammafriesland.nl
Reserve a space for your project at the knowledge market! There is a limited
amount of stands. Location of the congress is Abe Lenstra Stadium in
Heerenveen, the Netherlands.

Organisation

The (inter)national mentoring congress is organised by MentorProgramma
Friesland, a partnership of NHL University of Applied Science, Stenden
University of Applied Science, VET Friesland College and VET Friese Poort.

Information and contact

If you have any questions or remarks after receiving this prior notice, feel free
to contact us:
team MentorProgramma Friesland, Szilvia Simon, tel: +31 (0) 6 1092 5655,
mail: mentorprogrammafriesland@fcroc.nl
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Op 20 maart 2014 vindt er in de provincie Friesland een grootschalig (inter)nationaal mentoring congres plaats. Aanleiding van het congres is de toenemende
vraag naar ervaringen en inhoudelijke uitwisseling in Nederland en Europa. Gedurende het congres delen sprekers en ervaringsdeskundigen hun visie en kennis
over mentoring voor jongeren.

“Thank you for believing in me, before I believed in myself.” K. Yamada
Programma

De feestelijke opening van het
congres wordt gedaan door de heer
ir. R.C. van der Giessen, directeur
van het Oranje Fonds. Hij schetst de
rol en relevantie van mentoring in
Nederland. Professor Jean E. Rhodes
en Dr. Frans Meijers zijn de keynote
sprekers van de dag en geven
een brede visie over mentoring,
gebaseerd op jarenlange ervaring en
onderzoek. Senior onderzoeker van
de Rijksuniversiteit Groningen,

Mentoring

Dr. Menno Vos presenteert de
resultaten van een grootschalig
onderzoek in Friesland, naar de
lange termijn effecten van mentoring
voor jongeren, en de meerwaarde
van de diversiteit in talent voor het
bedrijfsleven. Tijdens de workshops
en op de kennismarkt tonen
diverse organisaties hun ervaring
en kennis over mentoring met alle
belangstellenden.

Mentoring is een vorm van
begeleiding en netwerken, en levert
een wezenlijke bijdrage aan de groei
en succes van een ander. Mentoring
geeft erkenning en herkenning. Het
biedt rolmodelschap, stimulans en
een luisterend oor aan de deelnemers.
De deelnemers, mentees, bereiken
hun doelen sneller wanneer zij steun
en stimulans krijgen van iemand
die hetzelfde pad al eerder heeft

doorlopen. Ze maken gebruik van
de successtrategieën van de mentor.
De kracht van mentoring zit in het
feit dat alle betrokkenen er baat
bij hebben. De mentee krijgt meer
zelfvertrouwen en het gevoel er niet
helemaal alleen voor te staan. De
mentor kan zijn eigen vaardigheden
als leider, trainer en coach verder
ontwikkelen.

Professor Jean E. Rhodes
is als onderzoeker
verbonden aan
de University of
Massachusetts in
Boston, USA. Zij is
schrijfster van het
boek ‘Stand by me:
The risks and rewards of mentoring
today’s youth’. Ze is als bestuurslid
en onderzoeker verbonden aan
verschillende mentoring organisaties
in de VS, zoals National Mentoring
Partnership.

Dr. Frans Meijers
is gespecialiseerd
in onderzoek en
advies over de
connectie van
onderwijs, werk
en levensloop.
Hij is lector
aan de Haagse Hogeschool en
heeft diverse publicaties over
loopbaanbegeleiding en mentoring.

Congres

Het congres laat de successtrategieën van mentoring zien en geeft nieuwe
inzichten door een kijkje in de onderzoeksresultaten. Daarnaast delen
mentoringprogramma’s hun werkwijze en materialen, zoals mentormethodiek,
publicaties, organisatiemodel, samenwerkingsverbanden, mentorregistratie,
meetinstrumenten, onderzoeksresultaten en meer. Kortom een hele dag
gevuld met mentoring.

Deelnemen

Inschrijven voor het congres is mogelijk vanaf eind januari via onze website.
Reserveer alvast een plaats voor uw project op de kennismarkt. Vol is vol!
Locatie van het congres is Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.
www.mentorprogrammafriesland.nl

Organisatie

Het (inter)nationaal mentoring congres wordt georganiseerd door het
MentorProgramma Friesland, een samenwerkingsverband van NHL
hogeschool, Stenden hogeschool, Friesland College en ROC Friese Poort.

Meer informatie

Hebt u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen of opmerkingen,
dan staan wij u graag te woord. U kunt contact opnemen met het team van
MentorProgramma Friesland, contactpersoon: mevr. Szilvia Simon via telefoon
+31 (0) 6 1092 5655 of per e-mail mentorprogrammafriesland@fcroc.nl

