Het 100 Mirrors project, medegefinancierd door Erasmus+, ontwikkelt tools voor het
stimuleren van ondernemende vrouwen. De tools zijn films, voorbeelden en
verhalen van rolmodellen, maar ook het uitproberen van diverse vormen van
mentoring. In Nederland gaan we die (pilot) mentorsessies een jaarlang gratis doen,
op de eerste vrijdag van de maand van 15.00 -16.00 uur. Het levert je een
klankbord op van gelijkgestemden, waardoor je sneller en vrolijker vooruit kunt,
met toepasbare tips.

Inzet: In deze sessies per skype of in levende lijve is onze inzet, dat jij zelf verder
komt met je vragen en uitdagingen. Je kunt een keer, maar liever méér
meedoen.






Wij geven je graag de tijd om even stil te staan bij je strategieën om je
bedrijf of carrière verder te laten groeien.
Dat kunnen financiële, marketing/ promotie of organisatorische kwesties zijn.
We helpen je je eigen plannen en doelen serieus te nemen en tot slimme
acties te komen.
Wij en de andere deelnemers, allen ondernemende vrouwen, geven je
positieve feedback en zijn bereid onze netwerkcontacten met je te delen.
Heb je vragen voor een van de rolmodellen, die we in ons project
portretteerden? Laat het ons dan minstens een week van te voren weten.

Hoe:
Onze 100 Mirrors projectleden Dorrit Wajer van Doorpakkers en Laura Linschoten
van Lael zijn de vaste en ervaren gespreksleiders.

Wij starten vooralsnog met groepsskype: videogesprekken bij 5 vrouwen of
audio gesprekken als we met meer dan 5 zijn.
1. Je hebt ons laten weten dat je mee wilt doen: info@doorpakkers.nl
2. Op de vrijmi zelf: Je pakt eerst een pot/kop thee
3. Je skypt 5 minuten voor 3 naar: DorritWajer1 (of een ander skypeadres,
dat we je laten weten, als er meer gesprekken tegelijk zijn)
4. Je hebt je vraag of probleem in de voorbereiding voor jezelf benoemd, of hebt
dit, graag, al vooraf met 100Mirrors gecommuniceerd.
5. Wij verbinden de groepsleden
6. We starten elke sessie met een korte pitch van iedereen (even weten wie wie
is) en je vraag/probleem. We denken mee en geven feedback.
7. Na afloop kun je als reminder een geanonimiseerd verslagje lezen van de
punten die we bespraken op onze 100 Mirrors facebook-pagina.
We kunnen in 2016 live bijeenkomsten organiseren, en dat kan zeker nodig
zijn, als we met meer dan 20 vrouwen zijn op het zelfde tijdstip….
Gun jezelf de uitdaging met ervaren ondernemende vrouwen te sparren.
Mail je deelname en vraag/vragen aan info@doorpakkers.nl

