BIJLAGE 1

Voorbeelden compententieprofiel mentor
Voorbeeld 1
Meetindicator voor competenties en gedragingen
van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte
werkplaats in Gent
(PH= persoon met een handicap)
Afspraken nakomen
j Slaagt er niet in het afgesproken traject qua afspraken na te
komen.
j Slaagt er niet altijd in de afspraken na te komen : heeft wel alle
afspraken kunnen uitvoeren, maar niet volgens de vooropgestelde timing.
j Was telkens aanwezig op de geplande afspraken. Was echter
niet voorbereid.
j Mist geen van de vooraf geplande afspraken, en verschijnt
telkens voorbereid op de afspraak. Heeft de beloftes van de vorige afspraak mee, met de stand van zaken, heeft nagevraagd
naar functioneren, zowel bij directe chef, als bij personeelsmanager. Heeft zijn PH een week op voorhand al aan de afspraak
herinnerd.
Kennis van Ryhove
j Heeft onvoldoende kennis van de organisatie
j Heeft de nodige kennis van de organisatie, maar slaagt er niet
altijd in om die kennis over te brengen of juist te gebruiken of
over te brengen.
j Slaagt er perfekt in om zijn kennis van de organisatie, en missie
en visie, juist aan te wenden in het mentorship.
j Slaagt er niet alleen in om zijn kennis van de organisatie juist
aan te wenden in het mentorship, maar maakt ook gebruik van
zijn algemene kennis en zijn netwerk om de juiste info te vinden
of door te geven.
Omgaan met informatie
j Slaagt er niet in om de informatie op te delen in enerzijds
belangrijke en dus te stockeren info, en niet-belangrijke info
(achtergrondinformatie). Anderzijds is hij ook niet in staat om de
verkregen informatie juist te beheren.
j Slaagt er niet altijd in om de juiste beslissing te maken over
welke informatie moet/mag doorgegeven worden.
j Geeft wel de nodige info door, maar niet altijd aan de juiste
persoon of op de juiste manier / tijdstip.
j Gaat op perfecte manier om met de verkregen info. Geeft de
juiste info door aan de juiste persoon, op de juiste manier en op
de juiste momenten. Weet dus wanneer info moet doorgegeven
worden, en stelt ten allen tijde het algemeen belang van Ryhove
prioritair
Communicatie
j Slaagt er niet in op de juiste manier te communiceren
j Slaagt er wel in om tegenover de Ph op een juiste manier te
communiceren. Een boodschap overbrengen naar de personeelsmanager valt moeilijker.
j Slaagt er in om tegenover de PH op een juiste manier te communiceren. Deze info overbrengen naar andere partijen is ook
geen probleem. Slaagt er niet altijd in om moeilijke boodschappen terug te communiceren naar de PH.
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j Communiceert op de gepaste manier en probeert deze houding over te brengen naar collega’s. Staat voor het mentorship
en de waarden ervan, en probeert deze ook uit te stralen naar
mensen buiten het project.
Een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen
j Slaagt er niet in om zijn manier van communicatie aan te passen aan elke individuele PH.
j Slaagt er niet altijd in om zijn communicatie aan te passen aan
elke individuele PH, maar staat open voor feedback.
j Kan zich in de leefwereld van de PH verplaatsen, geeft blijk van
respect en waardering, zoekt de juiste communicatie voor elke
PH. Voelt zich betrokken bij het welzijn van de PH, maar verliest
daarbij soms de nodige afstand uit het oog.
j Kan zich perfect in de leefwereld van elke PH verplaatsen.
Geeft blijk van respect en waardering. Zoekt voor elke Ph de
meest optimale communicatievorm. Voelt zich persoonlijk
betrokken bij het welzijn van de PH, zonder daarom de nodige
afstand uit het oog te verliezen.
Kunnen opvangen van signalen
j Ziet of hoort niet de signalen die de PH zendt
j Ziet of hoort niet altijd de signalen die de PH uitstuurt
j Vangt wel alle signalen op, en registreert. Geeft door aan de
nodige personen om de signalen juist te kunnen beantwoorden.
j Beantwoordt alle signalen op de juiste manier en straalt dit ook
uit naar de organisatie.
Relativeren
j De mentor maakt geen onderscheid tussen niet-dringende en
dringende zaken, en wil op elk moment een antwoord zoeken
op vragen van zijn beschermeling
j De mentor maakt wel onderscheid tussen niet-dringende en
dringende zaken, maar wil zelf een antwoord zoeken op alle
vragen van zijn beschermeling, ipv de juiste kanalen aan te
spreken
j De mentor maakt onderscheid tussen niet-dringende en dringende zaken, en geeft deze op gepaste wijze door aan de juiste
personen
j De mentor maakt onderscheid tussen niet-dringende en
dringende zaken, en probeert dit inzicht ook over te brengen
op zijn beschermeling. Hij geeft deze tips over hoe hij zelf naar
oplossingen kan zoeken.
Situationeel coachen
j Slaagt er niet in om vanuit de eigenheid van elke PH te vertrekken om hem te motiveren.
j Slaagt er niet altijd in om vanuit de eigenheid van elke PH te
vertrekken om hem te motiveren.
j Kan vanuit de eigenheid van de PH vertrekken om hem te motiveren.
j Kan vanuit de eigenheid van de PH vertrekken om hem te motiveren, en slaagt erin de PH ook inzicht te geven in zijn eigen
functioneren.

Voorbeeld 2
Competenties van een mentor,
opgesteld door firma Deceuninck.

1.	Creativiteit
Met alternatieve oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe
werkwijzen bedenken.
j Niveau 1
j Niveau 2
			
j Niveau 3

Functionele alternatieven bedenken
Bestaande elementen combineren
in nieuwe oplossingen
Vernieuwend denken

5.	Coachen
	Anderen helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden
te zien en te specificeren; hen helpen bij het optimaal benutten en versterken van hun competenties, zowel in de functie als in de loopbaan.
j Niveau 1
j Niveau 2
j Niveau 3

Coachen gericht op de taakuitoefening
Coachen gericht op de positie in de organisatie
Coachen gericht op de loopbaan

6. Lerende oriëntatie
	Aandacht tonen voor nieuwe informatie, deze in
zich opnemen en effectief toepassen.

2. Probleemanalyse
Een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. j Niveau 1
Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van j Niveau 2
relevante gegevens.
j Niveau 3
j Niveau 1
j Niveau 2
j Niveau 3

Informatie verzamelen
Problemen in kaart brengen
Problemen traceren naar oorzaken

3.	Conceptueel denken
Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen
of situaties door deze in een meer omvattend
kader te plaatsen of door verbanden te leggen met
andere informatie.
j Niveau 1
j Niveau 2
j Niveau 3

			

7.	Omgevings- en organisatiebewustzijn
Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie
van de klant.
j Niveau 1
j Niveau 2
			
j Niveau 3

Rekening houden met de eigen organisatie
Rekening houden
met de organisatie van de klant
Effectief omgaan met organisatieverandering

Verbanden zien
Problemen in een breder kader plaatsen
Conceptueel vernieuwen

4. Empathie
In het contact laten merken de gevoelens, houding
en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen
begrijpen en er rekening mee houden.
j Niveau 1
j Niveau 2
j Niveau 3

Informatie alert opnemen
Informatie actief zoeken
Informatie analyseren

Dir is enkel een fragment uit het volledige document

Interesse laten blijken
Inspelen op signalen in individueel contact
Hanteren van signalen en emoties
tussen anderen
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