MAAK JIJ
HET VERSCHIL
VOOR EEN
AMBITIEUZE
SCHOLIER?

VERSCHIL MOET ER ZIJN
Want stel je voor dat we allemaal hetzelfde waren. Dan zou er niemand meer bijzonder zijn. En een land zonder bijzondere mensen,
dat werkt niet. Daarom is het beter om de verschillen tot bloei te
brengen. Want diversiteit werkt. Diversiteit zorgt voor mensen die
vanuit hun culturele achtergrond nét dat beetje extra meenemen
om organisaties toekomstbestendiger te maken.

WAT DOET GIVING BACK?
Giving Back helpt hierbij. Al 20 jaar begeleiden wij jongeren die als eerste in de familie gaan studeren hun ambities waar te maken. Met onze
Cross-Cultural Mentoring Programma’s brengen we talentvolle scholieren en studenten in contact met professionals, die een voorbeeld zijn
en hen inspireren in de rol van mentor. Met als doel hun talent tot bloei
te brengen en van hun culturele achtergrond een unique selling point te
maken. Idealiter volgen we hen gedurende de volledige leerlijn: vanuit
ons Scholierenprogramma naar Bachelor- en Masterprogramma om
ze zo tot het einde het beste voor te kunnen bereiden op de fase van
Young Professional.
Voor de scholieren biedt Giving Back een inhoudelijk programma van
workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke
betrokkenheid en studiekeuze aangevuld met lokale bedrijfsbezoeken;
van advocatenkantoor tot ziekenhuis tot fabriek. Daarnaast krijgt iedere scholier een persoonlijke mentor. Dit doen we al jaren succesvol in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven & vanaf 2019
in Tilburg.

WAT DOET EEN MENTOR?
Als mentor binnen het Giving Back scholierenprogramma begeleid je
een jaar lang, ongeveer 4 uur per maand, een talentvolle en ambitieuze
4HAVO/5VWO scholier die de eerste is in zijn of haar omgeving die (in
Nederland) gaat studeren. Hierin staan het vergroten van het zelfvertrouwen, verbreden van het wereldbeeld en helpen met het vinden van
de juiste studie centraal. Vanuit Giving Back zorgen we dat jij als mentor ook de juiste tools krijgt om de scholier te begeleiden.

WAT BRENGT MENTOR ZIJN BIJ GIVING
BACK JOU?
Het biedt jou de kans om jouw kennis en ervaring door te geven. Je zal
daarnaast zeker inspiratie opdoen uit contact met je scholier en zijn of
haar wereld. En je komt terecht in een waardevol netwerk van andere
gedreven professionals.

HOE WORD IK MENTOR?
Je kunt je aanmelden via onze website GivingBack.nl. Klik bij
‘MENTOREN’ op de button ‘aanmelden’ om het formulier in te vullen,
we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Of bel met 020 623 41 71,
wij beantwoorden graag je vragen.
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