
                                                                                    

www.bmw-eu.net  

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną.. 

 

Mentoring – Een manier om aan succes te bouwen! 

 

Huidige situatie 

De oudere actieve bevolking bezit een belangrijk kapitaal aan kennis en vaardigheden dat gebruikt 
kan worden door de jongere, actieve bevolging door een intergenerationeel proces van ervaring- en 
kennisoverdracht. Deze jongeren vormen immerse en sterke pijler voor het werknemersysteem in 
Europa. Dankzij hun ervaring in dit gebied, werd een consortium met 7 partners uit 6 verschillende 
landen samengesteld– Portugal, België, Turkije, Slovakije, Polen en het Verenigd Koninkrijk hebben 
mentoring geïdentificeerd als een opportuniteit om het uitwisselen van ervaringen en competenties 
tussen de generaties binnen KMO’s te promoten, de competitiviteit te verbeteren en te investeren in 
levenslang leren. De eerste fases van het “Wees een mentor in de werkplek” project warden 
gekenmerkt door een diepte onderzoek omtrent de mentoring cultuur binnen KMO’s; het identificeren 
van mentoring opportuniteiten, hoe zien bedrijven mentoring in hun ontwikkelingstrategie, draagvlak 
creëren voor het opnemen van mentoring, mentoring ervaringen, enz. en vergelijkingen tussen de 

betrokken landen. 

  

Verwezenlijkingen tot nu toe 

Het project bestaat uit de overdracht van reeds bestaande en gevalideerde tools en methodes, 
aangepast, getest, gevalideerd en geïmplementeerd in nieuwe doelgroepen. Door dit proces is het 
project als volgt ontwikkeld: 

- een nieuw ICT- gebaseerd raamwerk voor het opzetten van mentoring in KMO’s 

- een methodologie voor het certificeren van diegenen die zich hebben aangesloten bij het 
mentorprogramma en een innovatieve cursus voor e-mentoren;  

- een innovatieve gids om ervoor te zorgen dat er  een effectieve relatie tussen de mentor en de 

mentee wordt ontwikkeld;  

- een ICT gebaseerd programma om een e-mentor te worden met een feedback systeem om het 

mentoring systeem en de mentoring relatie te evalueren 

 

Toekomstige vooruitzichten 

De volgende stap is het promoten van de ontwikkelede modules om ervoor te zorgen dat potentiële 
gebruikers betrokken geraken bij training activiteiten, vertrouwd worden met het BMW platform en 
om de verwezenlijkingen en gerelateerde voordelen van het BMW project te leren kennen. Dit zal 
gebeuren door de doelgroep van kleine bedrijven aan te spreken om de ontwikkelde e-learning 
modules van het WMW platform te testen.    
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Vennootschap 

 

Land             Naam van de organsiatie van de partner    website  

PORTUGAL CTCP                                                           www.ctcp.pt  
BELGIË            JONAC                                                           www.jonac.be  
BELGIË            OBELISK                                               www.obelisk.be   
TURKIJE POINT                                                           www.pnt-grp.com   
SLOVAKIJE COOP                                                          www.vic.sk   
POLEN            PROFUTURA                                               www.profutura.poznan.pl    
VK            INOVA                                                          www.inovaconsult.com   

 

Algemene informatie 

1. Duur project: Oktober 2013- September 2015 en Project website www.bmw-eu.net  

2. Maakt deel uit van het Levenslang Leren Programma van de Europese Commissie 
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm ) die veel verschillende 
soorten activiteiten op gevarieerde schalen financieren, inclusief “mobiliteits” initiatieven die mensen 
in staat stellen om training te volgen in andere landen, samenwerkingsprojecten om innovatieve 
praktijken over te dragen of te ontwikkelen, en netwerken die focus leggen op actuele thema’s binnen 
de sector; Leonardo da Vinci (http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html  
) Stelt organisaties in de beroepsopleidingensector in staat om met partners samen te werken uit gans 
Europa; om best practices uit te wisselen, en om de expertise van hun personeel te verhogen. Het zou 
beroepsopleidingen aantrekkelijker moeten maken voor jonge mensen. Door mensen te helpen om 
nieuwe vaardigheden, kennis en kwalificaties  te verkrijgen boost het programma de algemene 

competitiviteit van de Europese arbeidsmarkt. 


