
MENTORING MAAKT HET 
VERSCHIL
De Universiteit van Groningen heeft 
van 2008 tot 2012  onderzoek gedaan 
naar de effecten van mentoring. 
 Samenvattend blijkt dat jongeren 
zich positief ontwikkelen op het 
 gebied van zelfvertrouwen, cogni
tieve en sociale vaardigheden. 
Bovendien weten jongeren beter 
aanspraak te doen op familie, vrien
den, klasgenoten en leerkrachten bij 
tegenspoed. Wanneer we bedenken 
dat de mentees vaak jongeren zijn 
die weinig sociale steun krijgen en 
een klein sociaal netwerk hebben 
waar ze op terug kunnen vallen, zijn 
de resultaten van grote betekenis. 
Mentortrajecten zijn namelijk eindig 
en de jongere zal op een gegeven 
moment weer op eigen benen 
moeten staan (bron: Onderzoek RUG 
Mentoring).

WAT….
Mentoring is doelgerichte  coaching 
van jongeren door gemotiveerde (jong) 
 volwassenen. De ondersteuning vindt 
op vrijwillige basis plaats en is tijdelijk. 
Het is gericht op het vergroten van de 
eigen kracht van jongeren en vindt 1 op 
1 plaats. De vraag van de jongere staat 
centraal.

VOOR WIE…
Alle jongeren met een ontwikkelvraag 
op het gebied van school, werk, vrije tijd 
of persoonlijke ontwikkeling.

GERICHT OP…
De ondersteuning is gericht op talent  
ontwikkeling, ontwikkeling van 
 vaardigheden, vergroten van  zelf 
vertrouwen, het beleven van  succes 
ervaringen, een plek vinden in de 
samenleving, het vergroten van het 
netwerk, het t oekomstperspectief 
 vergroten. Het is een vorm van 
 begeleiding door rolmodelschap, 
 erkenning en herkenning.

Kenniskring Mentoring

MENTORING VOOR ALLE 
JONGEREN
Mentoring is een krachtig middel om 
kinderen en jongeren voor wie de 
ontwikkeling naar zelfstandige volwas
sene “niet vanzelf gaat” extra kansen op 
succes te bieden. In de mentorpraktijk 
van de kenniskring en uit onderzoek 
 blijkt dat mentoring leidt tot empower
ment en talentontwikkeling bij mentees 
en positief bijdraagt aan de competen
ties van mentoren. Voor meer informatie 
kunt u bij de kenniskring terecht.

SUCCESVOORWAARDEN
MENTORPROGRAMMA’S 
• denken in kansen en mogelijkheden
• gemotiveerde mentoren en mentees
•  behoeften en verwachtingen van 

 mentoren aandacht geven   
• professionaliteit in aansturing
• Inzetten waar het meerwaarde heeft 

Mentoring is geen hulp verlening. Tijdens een intake wordt goed gekeken 
of ondersteuning door een mentor het passende middel is en er wordt 
waar wenselijk doorverwezen en/ of samengewerkt met de hulpverlening.
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De Kenniskring mentoring heeft als visie dat 
denken in mogelijk heden van kinderen en 
 jongeren de samenleving als geheel ten  goede 
komt. De behoefte om al het talent op alle 
niveaus tot ontwikkeling te brengen en te  
benutten is permanent groot,  
nu en in de toekomst.
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M E N T O R P R O G R A M M A

MatchMentor ondersteunt kinderen en 
jongeren van 10 tot 23 jaar in Helmond 
en Zuid Oost Brabant. MatchMentor is 
gespecialiseerd in:
•  Het structureel samenbrengen van 

onderwijs en welzijnswerk
•  Samenwerking tussen welzijn, 

onderwijs en zorg voor jongeren met 
een beperking. Met name autisme, 
ADHD en LVB.

•  Het activeren van bedrijven en het 
maatschappelijk middenveld om zich 
te verbinden aan MatchMentor.

Voor meer informatie: 
M’hamed Yahia
E: matchmentor@levgroep.nl
T: 06 2934 0067
www.matchmentor.nl

Stichting BforYou organiseert diverse 
mentorprogramma’s:
1.  Benefits for Kids voor kinderen van 

8 tot en met 14 jaar in Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

2.  Benefits for Girls voor meisjes van 8 
tot en met 16 jaar in Rotterdam met 
jonge vrouwelijke mentoren  

3.  School’s cool voor kinderen in 
Schiedam die de overstap van basis 
naar voortgezet onderwijs maken

4.  Mentoren010, voor kinderen in 
 Rotterdam met een verblijfstatus 

BforYou heeft veel ervaring met 
samenwerking met het bedrijfsleven. 
Het uitgangspunt is dat de samenwerk
ing zowel het kind, de mentor en het 
bedrijf verrijkt.

Voor meer informatie: 
E: info@benefitsforkids.nl   
T: 010 285 78 25  
www.benefitsforkids.nl
http://stichtingbforyou.nl/

School’s cool is een mentorprogramma, 
waarbij een jongere, die de overstap 
maakt van groep 8 naar de brugklas, 
een mentor krijgt die helpt bij alles 
wat aan school raakt. De mentor komt 
iedere week gemiddeld anderhalf uur 
bij de leerling thuis en betrekt zo ook 
de ouders. 
School’s cool is actief in diverse 
 gemeenten in het land.

Voor meer informatie: Maria Wassink
E:  contact@schoolscool.nl
T: 06 1807 2623
www.schoolscool.nl

Mentorprogramma KANS 050 onder
steunt jongeren van 14 tot 28 jaar uit de 
stad en de provincie Groningen.
•  KANS 050 werkt samen met onder

wijs, lokaal welzijn en jeugdzorg.
•  De coördinatoren zijn deskundige 

vrijwilligers.
•  We matchen ‘op maat’; jongeren krij

gen een mentor die echt bij hen past.
•  Speciale aandacht voor: jongeren 

met autisme, jonge statushouders, 
begeleiding bij financiële vragen, 
voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Voor meer informatie: Marian Feitsma
E: info@kans050.nl  T: 06 5268 9357
www.kans050.nl

Het Oranje Fonds steunt al meer dan tien jaar mentorprojecten. Eerst met het Stimuleringsprogramma 
Mentorprojecten (2007 – 2012). Daarna door drie jaar lang vijf Masters in Mentoring te ondersteunen in het 
delen van hun ervaringskennis en expertise. Sinds 2016 vormen zij de Kenniskring Mentoring, een vraag
baak voor organisaties die meer willen weten over mentoring. Het Oranje Fonds werkt graag samen met 

deze Kenniskring om zoveel mogelijk jongeren een goede mentor te bezorgen. Iedereen met een goed mentorproject kan een aanvraag 
indienen bij het Fonds. Meer weten over het Oranje Fonds? Kijk op www.oranjefonds.nl

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het zo’n € 30  miljoen aan 
organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen  ontmoeten mensen elkaar 
of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nederlandse Loterij, de Lotto en door 
Vrienden en  bedrijven.  Koning WillemAlexander en  Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het  beschermpaar van het Oranje Fonds.

Humanitas Match ondersteunt 
 jongeren van 12 tot en met 25 jaar in 
Overijssel.
•  Humanitas is landelijk specialist in 

het werven, selecteren, trainen en 
 begeleiden van vrijwilligers

•  Humanitas Match werkt nauw samen 
met de jeugdzorg. Er wordt samen 
met lokale jeugdzorgpartners actief 
ingezet op optimale ondersteuning 
aan jongeren: licht waar het kan, 
zwaar waar het moet.

•  Binnen de brede doelgroep 
 jongeren is er speciale aandacht 
voor specifieke groepen zoals jonge 
nieuwkomers, jeugdzorgjongeren en 
zwerfjongeren.  

Voor meer informatie:
E: match.overijssel@humanitas.nl
T: 074 256 74 55
www.humanitasmatch.nl


