
We must open 
the doors of opportunity. 
But we must also equip 
our people to walk 
through those doors.

Lyndon B. Johnson 
(Amerikaans president)



Wo_Mentoring: 
samen op (groei)pad
Wo_Mentoring is een leerproces waarbij medewerkers (mentees) een jaar 
lang begeleid worden door afdelingshoofden (mentoren) die hun ervaring 
en kennis delen en hen actief ondersteunen op hun groeipad. Met dit 
mentoringprogramma geeft de Vlaamse overheid een duwtje in de rug 
aan medewerkers die afdelingshoofd willen worden.

Wo_Mentoring stimuleert in het bijzonder vrouwelijk talent om door te 
groeien en draagt zo bij tot een betere gendermix in het management van 
de Vlaamse overheid. Het programma staat open voor mannen en vrouwen, 
maar streeft wel naar een meerderheid van vrouwelijke deelnemers.

Wo_Mentoring is geen plaatsingsprogramma en belooft, noch garandeert 
mentees een promotie. 

Wo_Mentoring is een initiatief van de dienst Emancipatiezaken van het 
Departement Bestuurszaken.

Jij bent aan zet
In deze brochure krijg je alle details over Wo_Mentoring: over de inzet die 
van mentees en mentoren wordt gevraagd, maar ook over de winst die ze 
ervan kunnen verwachten. 

Aan jou om te beslissen of Wo_Mentoring je ding is.

Als mentee …
loop je mee met een ervaren afdelings-
hoofd van de Vlaamse overheid. Door 
deel te nemen aan zijn/haar belangrijkste 
taken, krijg je een unieke inkijk in de 
functie, de bijhorende verantwoordelijk-
heden en uitdagingen. Je zit bijvoor-
beeld mee aan de directietafel of je stelt 
een nota voor op een overlegorgaan. 
Kennisoverdracht met beide voeten in 
de praktijk dus. Zo ontdek je of je er al 
klaar voor bent of aan welke competen-
ties je nog moet werken.

Als mentor …
ondersteun je je mentee bij het naden-
ken over haar/zijn ambitie om afde-
lingshoofd te worden. Je zoekt mee 
naar antwoorden op tal van vragen. 
Hoe doorgroeien naar de functie van 
afdelingshoofd? Wat moet je daarvoor 
kennen en kunnen? Wat houdt je men-
tee nog tegen om de stap te zetten? 
Hoe kun je op een authentieke manier  
leidinggeven? Mooi meegenomen: met 
de mentee krijg je een extra klankbord 
om je ideeën en plannen af te toetsen.
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Wo_Mentoring in de praktijk
De mentee en de mentor zijn gelijkwaardig, maar ze hebben 
verschillende rollen.

De mentee stuurt
Als mentee ben je verantwoordelijk voor 
je eigen professionele groei. Jij bepaalt 
dus de agenda van het mentoringtraject 
en stuurt de inhoud van de gesprek-
ken. Daarbij durf je uit je comfortzone te 
treden. Wees kritisch voor jezelf en ver-
doezel werkpunten niet. Dat is de beste 
manier om bij te leren. Vertel je men-
tor welke adviezen je het meest vooruit 
hebben geholpen en waarom. Uiteraard 
maak je nooit misbruik van je contacten 
met je mentor of van de netwerken die 
zij/hij voor je openstelt.

De mentor faciliteert
Als mentor laat je de mentee sturen. Je 
luistert en deelt expertise en kennis over 
hoe het is om afdelingshoofd te worden 
en te zijn. Je brengt je mentee in contact 
met je professioneel netwerk en je no-
digt haar/hem uit voor relevante verga-
deringen en activiteiten. Je stimuleert je 
mentee om tot inzichten te komen over 
zijn/haar sterktes en persoonlijke werk-
punten. Daarbij durf je jezelf ook open-
lijk in vraag te stellen. Waarom de rollen 
af en toe niet een keertje omdraaien? 
Je mentee wordt dan even mentor, een 
boeiende kruisbestuiving.
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Leren van én met collega’s
De duo’s van mentees en mentoren bepalen zelf waar en wanneer ze  
samenkomen voor hun mentoringgesprekken en activiteiten. In de loop 
van het traject zijn er ook 3 gezamenlijke intervisiesessies voor de groep 
van mentees en 1 voor de groep van mentoren. De deelnemers maken 
daar samen een stand van zaken op en wisselen kennis en ervaringen uit. 
Hoe loopt Wo_Mentoring voor hen? Leidt het traject tot het gewenste doel? 
Hoe er maximaal voordeel uit halen? Tot welke inzichten zijn andere  
collega’s intussen gekomen? 

Uit verschillende entiteiten
De mentor en haar/zijn mentee komen uit verschillende entiteiten van de 
Vlaamse overheid, waardoor de mentee maximaal betrokken kan worden 
bij de activiteiten van zijn/haar mentor zonder risico op belangenconflicten.  
Dat sluit ook aan bij het principe van horizontale mobiliteit voor afdelings-
hoofden over de entiteiten heen.

Een duo in vertrouwen
Mentoring staat of valt met een open dialoog en eerlijke feedback.  
Mentoren en mentees vertrekken altijd van talenten en sterktes. Alles wat 
ze bespreken, is vertrouwelijk. Is het toch zinvol om informatie met derden 
te delen? Dan alleen als beiden akkoord gaan. Gedane beloften en  
afspraken worden altijd nageleefd.
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Vragen à volonté
Tijdens de mentoringgesprekken kunnen tal van thema’s aan bod komen. 
Als mentee mag je honderduit vragen:

Over de functie van je mentor:  
afdelingshoofd bij de Vlaamse overheid
Wat doet een afdelingshoofd precies? Welke verschillen zijn er met de 
functie van teamleider of diensthoofd? Hoe omgaan met tijds- en prestatie-
druk? Hoe samenwerken met andere partijen? Wat is de strategie van de 
organisatie en welke trends zijn er vandaag? Hoe inspelen op de organi-
satiecultuur? Wat met het evenwicht tussen werk en privéleven? …

Over je eigen kunnen en willen
Zit er een afdelingshoofd in jou? Past de functie bij je interesses, je waar-
den en overtuiging? Heb je er de juiste motivatie voor? Beschik je over de 
nodige competenties om door te groeien? Wat zijn nog werkpunten en hoe 
ze aanpakken? Wat doet je misschien nog twijfelen om de stap te zetten? 
Met welke ambities wil je gaan leidinggeven? … 
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Over je toekomstige loopbaan
Welke loopbaanopties zie je voor jezelf? Welk traject volg je best om pro-
motie te maken? Hoe kan je je nu al efficiënt voorbereiden op de functie 
van afdelingshoofd? Welke ervaringen wil je nog opdoen alvorens een 
volgende stap te zetten in je loopbaan? Hoe zie je je loopbaan evolueren 
op langere termijn? …

Mentoren en mentees bepalen zelf hoe, waar en wanneer ze de vragen 
aan bod laten komen. Er zijn vele mogelijkheden:

 > Tijdens persoonlijke gesprekken tussen mentor en mentee: face to 
face, maar ook via de telefoon, mail of Skype.  
 

 > Door de mentee te laten deelnemen aan:
• directie- en afdelingsvergaderingen, stuurgroepen of adviesraden,
• bilateraal overleg tussen afdelingshoofd en teamleiders en/of andere 

medewerkers,
• contacten met klanten en leveranciers.

 > Door de mentee actief te betrekken en hem/haar: 
• een dag te laten “schaduwlopen” met de mentor of met andere  

afdelingshoofden,
• in te schakelen als klankbord bij het nemen van management- 

beslissingen, het opstellen van presentaties, beleidsdocumenten, 
budgetramingen of personeelsplannen, 

• voorstellen te laten doen om de werking van processen of teams  
te verbeteren,

• een argumentatie te laten maken voor een managementbeslissing,
• een specifiek probleem te laten beoordelen en analyseren en een 

advies te laten opstellen en presenteren.

 > Door de mentee in contact te brengen met andere managers  
of hem/haar te wijzen op interessante informatie (zoals vakliteratuur  
en websites) of alternatieve kennisbronnen (zoals conferenties,  
sociale media).
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Wie kan deelnemen?
Wo_Mentoring voorziet in 30 plaatsen: 15 voor mentoren en 15 voor 
mentees. 
Het programma streeft naar minstens 2/3 vrouwelijke deelnemers en naar 
een evenwichtige spreiding van mentoren en mentees over verscheidene 
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. 

Wil je mentee worden? Check dan even deze 
voorwaarden:

 > Je bent personeelslid van de Vlaamse overheid en je komt in  
aanmerking voor de functie van afdelingshoofd:
• je bezit een diploma dat toegang verleent tot niveau A,
• als statutair medewerker heb je 6 jaar relevante beroepservaring, als 

contractueel 10 jaar (die ervaring mag deels buiten de Vlaamse over-
heid verworven zijn). 

 > Je overweegt om afdelingshoofd te worden en je kan aantonen dat je 
daarvoor al enkele stappen hebt gezet. Bijvoorbeeld: generieke proe-
ven, relevante opleidingen, loopbaanbegeleiding, coaching, loopbaan-
gesprekken, Vlechtwerk. 

 > Je wil de functie van afdelingshoofd vanuit de praktijk leren kennen en 
een concreet zicht krijgen op onder meer het takenpakket, de verant-
woordelijkheden, de werkdruk en het netwerken. 

 > Je bent op zoek naar een betrouwbaar klankbord, een mentor die je 
ambities en twijfels met je bespreekt en mee zoekt naar je sterktes en 
werkpunten. 

 > Je wil je engageren om gedurende een periode van minstens  
8 maanden
• minstens 1 keer per maand 2 uur vrij te houden voor overleg  

met je mentor,
• gemiddeld 4 uur per maand tijd te maken voor activiteiten met je 

mentor, bijvoorbeeld vergaderingen en netwerkmomenten,
• actief deel te nemen aan 3 intervisiesessies met de andere mentees, 
• tijd te besteden aan voorbereidingen en opdrachten buiten de  

concrete ontmoetingsmomenten,
• je agenda flexibel aan te passen aan die van je mentor. 
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 > Je behaalt succesvolle resultaten in je huidige functie (aantoonbaar via 
PLOEG of een entiteitspecifiek evaluatie-instrument). 

 > Je leidinggevende geeft zijn/haar akkoord voor je deelname aan  
Wo_Mentoring.

Op basis van je motivatiebrief, een interview en het akkoord van je  
leidinggevende beslist de programmaleiding van Wo_Mentoring of je als 
mentee mag starten.

Wil je mentor zijn? Check dan even  
deze voorwaarden:

 > Je bent afdelingshoofd bij de Vlaamse overheid. 

 > Het geeft je voldoening om
• je persoonlijke professionele ervaringen te delen,
• (jongere) medewerkers te helpen nadenken over hun  

loopbaanambities,
• hen te stimuleren om door te groeien en het beste van zichzelf  

te geven. 

 > Je beschikt over de nodige coachende basisvaardigheden, zoals  
luisteren, doorvragen, confronteren en uitdagen.  

 > Je wil je engageren om gedurende een periode van minstens  
8 maanden
• minstens 1 keer per maand 2 uur vrij te houden voor overleg  

met je mentee,
• gemiddeld 4 uur per maand je mentee te betrekken bij relevante  

activiteiten, bijvoorbeeld vergaderingen en netwerkmomenten,
• je professionele netwerken te delen met je mentee,
• actief deel te nemen aan een intervisiesessie met de andere  

mentoren.

Op basis van een gesprek beslist de programmaleiding van het  
Wo_Mentoring of ze een beroep op je zal doen voor mentorschap.  
Uiteraard moet ook je leidinggevende akkoord gaan.
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Het stappenplan 
Het Wo_Mentoringtraject duurt ongeveer een jaar. Van de oproep tot  
kandidaten in september 2012 tot de slotbijeenkomst in oktober 2013.  
Alle stappen op een rijtje:

1. Mentoren en mentees stellen zich kandidaat (vanaf september 2012)

2. Selectie deelnemers 

3. Kick-off met lunch (januari 2013)
 (eerste kennismaking tussen geselecteerde deelnemers,  

informatiesessie over het verloop en de agenda van het programma)

4. Definitieve koppeling mentoren en mentees in duo’s 

5. Start mentoringgesprekken en activiteiten van de duo’s  
(februari 2013)

6. Start reeks van 3 intervisiesessies van mentees 

7. Intervisiesessie van mentoren

8. Evaluatie via online enquête

9. Slotbijeenkomst met lunch (oktober 2013) 
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Iedereen wint 
Of je nu mentee of mentor bent, Wo_Mentoring doet je nadenken over de 
functie van afdelingshoofd bij de Vlaamse overheid en hoe je die concreet 
kan invullen. Door verwachtingen, visies, kennis en expertise uit te wis-
selen krijg je een beter inzicht in je eigen manier van werken en doe je 
nieuwe ideeën op. Je vergroot je netwerk en slaat bruggen naar andere 
hiërarchische niveaus en generaties. Kortom: je verruimt je blik op de  
organisatie en je legt de ideale basis om te groeien in leiderschap.

Voor de mentee… een unieke inkijk 
Als mentee leer je de functie van afdelingshoofd van binnenuit kennen. Je 
mentor laat je proeven van haar/zijn takenpakket en verantwoordelijk- 
heden. Hij/zij opent deuren naar vergaderingen en overlegfora, waardoor 
je de formele en informele organisatiecultuur beter leert kennen. Door 
actief deel te nemen aan zijn/haar activiteiten en netwerken ontwikkel je 
je competenties en word je meer zichtbaar in de organisatie. In gesprek 
denk je na over waar je professioneel naartoe wil.

Voor de mentor… een extra klankbord
Voor jou als mentor is Wo_Mentoring een ideale aanleiding om je coa-
chende vaardigheden meer te ontwikkelen. Je oefent je vermogen om 
talenten en ambities van medewerkers te ontdekken, te bespreken en te 
stimuleren. Je daagt je mentee uit en helpt haar/hem om te groeien, wat 
veel voldoening geeft. Bovendien krijg je er een interessante sparring-
partner bij om ideeën en aanpak af te toetsen. 

Voor de leidinggevende van de mentee…
Als leidinggevende van een mentee volg je Wo_Mentoring eerder vanop 
afstand. Maar door de ambitie van je medewerker te steunen, profileer je 
je als leidinggevende die investeert in talent. Dat positieve signaal be-
tekent een grote stimulans voor de mentee, maar ook voor alle andere 
personeelsleden die “vooruit willen”. Jij en je afdeling plukken ook meteen 
de vruchten van het feit dat de mentee nieuwe inzichten en vaardigheden 
meebrengt.

Voor de Vlaamse overheid…
De Vlaamse overheid laat talent doorgroeien als alternatief voor externe 
rekrutering en is zo een aantrekkelijke werkgever die investeert in eigen 
medewerkers. Wo_Mentoring komt tegemoet aan de ambitie om meer 
talentvolle vrouwen in het management te krijgen. Het programma draagt 
ook bij tot het versterken van de interne netwerken.
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Een unieke combinatie 
Training, coaching, Vlechtwerk, … De Vlaamse overheid heeft een rijk  
aanbod voor medewerkers met managementambitie. Wo_Mentoring  
combineert al die verschillende leervormen en heeft zo een groot  
leerrendement:

• Voor meer informatie over het trainingsaanbod voor leidinggevenden 
bij de Vlaamse overheid:  
http://www.agoweb.be//ontwikkelingeninzetbaarheid/personeelsop-
leiding/163.aspx?mId=886  

• Voor meer informatie over (interne) coachingprogramma’s bij de 
Vlaamse overheid: www.agoweb.be//ontwikkelingeninzetbaarheid/
coaching/index.aspx?mId=834 

• Voor meer informatie over Vlechtwerk, een initiatief van de dienst 
Emancipatiezaken: www.bestuurszaken.be/vlechtwerk 
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Praktische informatie 
Je hebt zin in Wo_Mentoring, als mentee of als mentor?  
Op www.bestuurszaken.be/wo-mentoring vind je alle praktische informatie 
en kan je de standaarddocumenten downloaden om je kandidaat te stellen.

• Kandidaat-mentees bezorgen voor 6 oktober 2012 hun motivatiebrief 
(standaarddocument) aan Veerle Depauw van de dienst  
Emancipatiezaken, projectleider Wo_Mentoring (veerle.depauw@
bz.vlaanderen.be). Op basis van de ingezonden brieven worden 
enkele kandidaten uitgenodigd voor een interview op 24 oktober,  
7 november of 8 november 2012. 

• Kandidaat-mentoren nemen voor 15 oktober contact op met Veerle 
Depauw. Zij worden uitgenodigd voor een gesprek tussen 15 oktober 
en 18 november.  

• De geselecteerde mentoren en mentees krijgen eind november  
een bevestiging. 
 

• In januari 2013 komen alle deelnemers bijeen voor een kennis- 
makingsbijeenkomst.  

• Vanaf februari starten de duo’s met hun mentoringgesprekken  
en activiteiten.
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Je kandidaat stellen? Meer weten? 
Contacteer de dienst Emancipatiezaken:

Veerle Depauw
projectleider Wo_Mentoring
0491 96 60 38 
veerle.depauw@bz.vlaanderen.be

Ingrid Pelssers
Vlaams emancipatieambtenaar
0478 22 87 35
ingrid.pelssers@bz.vlaanderen.be

Dienst Emancipatiezaken
Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid
Boudewijnlaan 30 bus 33 • 1000 Brussel 
www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken


	www.agoweb.be//ontwikkelingeninzetbaarheid/coaching/index.aspx?mId=834

