Succes Inspireert
Stichting Giving Back stimuleert jongeren om hun ambities waar te maken. Giving Back brengt scholieren
en studenten in contact met mensen en bedrijven, die een voorbeeld kunnen zijn en hen inspireren. De
kans dat jongeren zich succesvol ontwikkelen in hun leven en werk is groter als zij ondersteuning en
inspiratie krijgen van betrokken bedrijven en gemotiveerde professionals. In de toekomst kunnen zij andere
jongeren weer inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen.

Over Giving Back
Stichting Giving Back is in 1999
opgericht om scholieren in de laatste
twee jaar van het HAVO of VWO te
ondersteunen bij hun stap richting
HBO/WO. De scholieren in het Giving
Back scholierenprogramma komen
uit een omgeving waarin studeren
niet vanzelfsprekend is. Hun ouders
hebben niet (of niet in Nederland)
gestudeerd. Deze scholieren, veelal
van bi-culturele afkomst, missen
daarmee rolmodellen in hun directe
omgeving en een relevant netwerk.
Giving Back biedt deze scholieren een
activiteitenprogramma dat bestaat
uit zowel verplichte workshops als
keuze-events.
In 2009 is gestart met het Giving
Back studentenprogramma. De
studenten die deelnemen aan dit
programma behoren wederom tot de
eerste generatie in hun omgeving die
gaat studeren. Alle deelnemende
studenten zijn lid van de Giving Back
Students Community (GBSC), een
vereniging die door de studenten zelf
gerund wordt en die workshops,
bedrijfsbezoeken en excursies naar
het buitenland organiseert.
Het Masterprogramma is in
september 2015 gelanceerd. Een
programma van een jaar, speciaal
bedoeld voor studenten van Giving
Back, die zich in de Master-fase van
hun studie bevinden. Voor deze
groep studenten bestaat het
activiteitenprogramma uit vijf
Masterclasses.

Het Masterprogramma is in
samenwerking met onze
partnerorganisaties opgezet. Doel is
de deelnemers te begeleiden bij de
transitie van student naar
professional.
Bevlogen mentoren
Belangrijk onderdeel van de drie
programma’s van Giving Back is het
mentortraject. Mentoren gaan een
één-op-één verbintenis aan met een
voor het programma geselecteerde
scholier of student.
Tijdens de begeleiding van deze
jongere staat persoonlijke en
professionele ontwikkeling centraal
en delen de mentoren hun netwerk
en eigen ervaringen met de
scholier/student. De jongeren zullen
hierdoor meer kansen zien én
grijpen!
Giving Back ondersteunt op deze
manier scholieren en studenten bij
de stappen naar een succesvolle
toekomst.
Mentoren en hun organisaties
komen via Giving Back in aanraking
met de nieuwe generatie en kunnen
straks de werkgevers zijn van deze
ambitieuze jongeren.

Giving Back in cijfers:
• 80-100 deelnemende scholieren
per jaar.
• bijna 300 deelnemende studenten
verenigd in de Giving Back
Students Community.
• ongeveer 400 mentoren per jaar.
• 12 deelnemende scholen.
• 4 steden: Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam, Den Haag.
• 100 vrijwilligers voor de implementatie van ons programma.
De kern van het programma:
• Iedere scholier of student krijgt
een persoonlijke mentor.
• Iedere scholier of student volgt
een actief en uitdagend
activiteitenprogramma.
Het programma richt zich op:
• Horizonverbreding.
• (Persoonlijk) leiderschap.
• Talentontwikkeling.
• Begeleiding bij studiekeuze,
studievoortgang en
loopbaanoriëntatie.
• Introductie binnen het
bedrijfsleven en de
publieke sector.
• Opbouwen van een netwerk.

Voor de organisatie, de mentoren én
de deelnemers geldt: wij willen
elkaar inspireren, netwerken
opzetten en mogelijkheden
doorgeven en benutten. Zo bouwen
we verder aan een succesvolle
samenleving.
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Ervaar van dichtbij hoe talent tot bloei komt
Giving Back staat voor een diverse samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt. Hiervoor werken
wij samen met professionals die talentontwikkeling, persoonlijke groei en maatschappelijke diversiteit
belangrijk vinden. Wil jij een ambitieuze middelbare scholier ondersteunen tijdens zijn stappen op weg
naar een succesvolle toekomst? Word dan mentor bij Giving Back.

Giving Back scholierenprogramma
Het programma voor scholieren
bestaat uit drie onderdelen:
1. Een workshopprogramma, dat
per stad georganiseerd wordt.
Dit groepsprogramma omvat o.a.
een teambuildingsweekend, een
maatschappelijk project en
workshops zoals Persoonlijk
Leiderschap, Debating en
Netwerken.
2. Een keuzeprogramma met
events, workshops en
experiences: dit is een facultatief
programma, waarbij de
scholieren kunnen kiezen uit een
aantal activiteiten die aansluiten
bij hun profiel-of studiekeuze en
interesses. In de meeste steden
organiseren de mentoren (soms
samen met de eigen scholier)
deze events.
3. Individuele begeleiding van een
mentor gedurende het
programma dat ruim een jaar
duurt.
De scholieren zitten in 4 HAVO of 5
VWO op één van de deelnemende
Giving Back-scholen.
Onmisbaar
Enthousiaste mentoren zijn
onmisbaar om de scholieren van
Giving Back te ondersteunen. Onze
mentoren komen uit alle sectoren
van de samenleving. Vaak is dat een
wereld van hoge opleiding, kansen en
successen. Zij gunnen dat jonge
mensen ook voor wie dit minder
vanzelfsprekend is.

Mentortraject
Giving Back koppelt scholieren éénop-één aan een mentor die hen laat
kennismaken met nieuwe
activiteiten, plaatsen, mensen,
omgangsvormen en zienswijzen.
Je deelt je ervaring en kunde, stelt je
netwerk open en houdt minstens
eens per maand contact om de
voortgang te peilen en bij te sturen.
Je ondersteunt bij het kiezen van
een goede richting en coacht in
persoonlijke ontwikkeling.
Doel
Het doel is de jongeren vanuit zo
veel mogelijk invalshoeken wegwijs
te maken in de wereld en voor te
bereiden op een succesvolle functie
in de maatschappij.
Het is bijzonder om van dichtbij mee
te maken hoe de jongere zijn of haar
ambities steeds verder waarmaakt.
Bovendien sla je bruggen tussen
verschillende culturen en
achtergronden; een zeer inspirerend
proces!
Wat betekent Giving Back voor jou?
• Ontwikkeling van je eigen
coachingsvaardigheden.
• Verrijking van je netwerk met
andere professionals (waaronder
je mede-mentoren) en
ambitieuze jongeren.
• Inspiratie opdoen uit contact met
een jongere generatie.
• Een kans om iets door te geven
uit jouw eigen ervaring en
kennis.

Hoe werkt het?
• Mentoren bij Giving Back zijn allen
afgestudeerd aan een Nederlandse
HBO-instelling of universiteit.
• Zij hebben minimaal vijf jaar
werkervaring en een breed netwerk.
• Het scholierenprogramma start in
november en loopt tot en met
december het jaar daarop.
• Zowel met de scholieren als de
mentoren worden gesprekken
gevoerd. Bij het “matchen” van
scholieren en mentoren wordt o.a.
gekeken naar studiekeuze en
werkveld, persoonlijkheid en
interesses.
• Het mentorschap bij Giving Back is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een
aantal activiteiten is verplicht. De
contactmomenten tussen mentor en
scholier plannen zij zelf (gemiddeld
eens per maand).
• De mentoren worden ondersteund
door Giving Back met een tweetal
trainingen en meerdere intervisiebijeenkomsten.
Mentor worden?
Het succes van Giving Back wordt
bepaald door onze enthousiaste
mentoren die hun eigen ervaringen
en netwerk willen delen met
scholieren. Wij verwelkomen
daarom graag nieuwe mentoren!
Wil je je aanmelden als mentor? Klik
dan hier. Heb je nog aanvullende
vragen, neem dan contact op met
Giving Back via info@givingback.nl
of 020-6234171.
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