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“Mentorship is a journey of collective discovery” 

 

 

 

Ben je een jonge professional en heb je nood aan een klankbord?  Aan iemand met wie je vrij kan praten over van alles en nog 

wat? Iemand die je inspireert? Iemand die luistert en de juiste vragen stelt? 

 

Ben je een ervaren professional met een passie voor de wereld van jonge mensen? Met gedrevenheid om je ervaringen te 

delen en nieuwe dingen te leren? 

 

Lees dan zeker verder! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Waarom dit programma? 

Deelnemen als mentee? 

Deelnemen als mentor? 

Verloop van het programma 

Inschrijven,  contact & meer info 



Waarom dit Mentorship programma? 

In het kader van inclusie wil ADM ook en vooral aan jonge professionals de kans bieden hun netwerk op/uit te bouwen en 
kennis te delen ‘(cfr. De ADM visie “Share & Connect”). Bovendien vormen zij op hun beurt een interessant netwerk voor de 
ervaren professionals.  
 
Interessante mensen leren kennen (“Connect”) is een goede basis om relaties uit te bouwen, ook op professioneel gebied.  
Met deze personen kennis en ervaringen uitwisselen (”Share”) is in onze snel veranderende wereld gewoonweg een must. 
 
Bij mentorship gaat het over communicatie in 2 richtingen – beide partijen “geven” aan elkaar.  

 

Opzet 

• Het programma loopt over 12 maanden en omvat 3 netwerking events voor alle deelnemers. 
 

• Het programma geeft elk jaar aan 10 duo’s (jongere “mentee” + ervaren“mentor”) de kans om samen een aantal 
gesprekken te hebben (min. 1 per maand) die voor hen een meerwaarde bieden. 

 

• Mentor en mentee komen uit een andere sector of bedrijf  zodat er vrij kan gepraat worden en om een “out-of-the-box” 
perspectief te garanderen. Dit mentorship programma kan zo een interessante aanvulling zijn op een intern mentorship 
of coachingprogramma van de mentee.  

  
 

  



De Mentee 
 

Waarom deelnemen als mentee? 

• Je wil groeien als professional en als individu  

• Je wil graag kennis maken met mensen buiten je eigen (misschien nog kleine) netwerk 

• Je wil leren van de ruime expertise van ervaren managers  

• Je wil graag je eigen jonge ideeën met hen delen en aftoetsen 

• Je wil graag hulp voor het uitbouwen van je eigen carrièrepad 
 

Wie kan mentee worden? 

• Je werkt bij een partnerbedrijf van ADM 

• Je wordt aanbevolen vanuit je  eigen bedrijf en/of na aanvaarding van een schriftelijke sollicitatie 

• Je bent -35 jaar met 2-3 jaar werkervaring 

• Je bent bij voorkeur reeds actief binnen ADM  
 

Wat verwachten we van een mentee? 

• Je bent bereid je gedurende 12 maanden te engageren om min 1 x maand met je mentor af te spreken (on-of offline)  

• Je bent bereid zelf het heft in handen te nemen voor de nuttige invulling van je programma 

• Je bent bereid open-minded en oprecht te zijn in de communicatie met je mentor 

• Je bent bereid deel te nemen aan de 3 (netwerking) events van het programma (bij start, na 6 maanden en bij het einde 

van het programma) 
  



Mentoren 2021 - 2022 
 

De mentoren voor het werkjaar 2021-2022 zijn:  

Arnaud Bacros Dell Technologies General Manager Belux 

Ronny Depoortere Zetes Sr. Vice-President 

Jan Ronsse Oracle Managing Director 

Marijke Schroos Microsoft Public Sector Lead 

Johnny Smets Inetum-Realdolmen General Manager 

Piet Van Petegem Nationale Loterij Chief Technology Officer 

Gert Vanhaecht Belfius Bank & Insurance CIO Belfius Insurance 

Rita Verreydt Cronos Groep Advisor & CEO Uptime Group 

Liliane Verreyen FOD BOSA Verantwoordelijk PersoPoint 

Michel Verwaerde GTT Country Manager 
 

Zij maken ook deel uit van de Raad van Bestuur van ADM.  

  



De Mentor 
 

Waarom deelnemen als mentor? 

• Je wil graag netwerken met jonge professionals en je rijke ervaring met hen delen 

• Je wil graag leren over nieuwe trends, standpunten van jongeren 

• Je houdt ervan jongeren te zien groeien als mens en als professional en ze hierbij te begeleiden 

• Je vindt deze ervaring ook een meerwaarde voor jezelf 
 

Wie kan mentor worden? 

• Elke ADM bestuurder of  een persoonlijk door de bestuurder aanbevolen collega 

• De expertise / het werkdomein van de mentor heeft geen belang: business, ICT, marketing, operations, HR...  
 

Wat verwachten we van een mentor? 

• Je bent bereid je gedurende 12 maanden te engageren om min 1 x maand met de mentee af te spreken (on-of 

offline)  

• Je bent bereid om je kennis, persoonlijke ervaringen te delen 

• Je bent bereid  je netwerk te delen met de mentee 

• Je bent bereid zijn neutraal te blijven tegenover de werkgever van de mentee en het programma niet te gebruiken 

als recruteringskanaal 

• Je bent bereid deel te nemen aan de 3 (netwerking) events van het programma (bij start, na 6 maanden en bij het 

einde van het programma) 

 



Verloop van het beslissingsproces 

 

Juni – juli 2021 In principe worden mentees aanbevolen door de ADM bestuurder die het partnerbedrijf 
vertegenwoordigt. Kandidaten schrijven online in (zie verder) voor 15 juli 2021. 
 

Juli – aug 2021 Ter voorbereiding vullen de mentees een online questionnaire in, ev. gevolgd door een kort 
gesprek met het ADM beslissingscomité ter verduidelijking van hun motivatie. 
Alle mentors ontvangen deze info (zonder de namen van de kandidaten) en geven hun 
persoonlijke top 5. 
 

2 sept. 2021 Start event:  
Op basis van de top-5 van de mentors organiseert ADM een speeddate tussen 12 à 15 
geselecteerde kandidaat-mentees en telkens 4 mogelijke mentors 
 

15 sept. 2021 Op basis van de voorkeuren die beide partijen aangeven stelt het ADM beslissingscomité 10  
duo’s samen. Vanaf dat moment starten zijn met hun maandelijkse afspraken. Een mentee wordt 
niet gekoppeld aan een mentor van een concurrerend bedrijf zonder voorafgaandelijk OK van de 
ADM bestuurder. 
 

15 maart 2022 Na 6 maanden is er een “terugkomevent” voor alle deelnemers voor een eerste evaluatie, 
uitwisselen van ideeën tussen de deelnemers. 
 

September 2022 Closing event voor duo’s 2021-2022 
Kick-off event voor duo’s 2022-2023 
Netwerking 



Inschrijven als mentee 

 

Het inschrijvingsformulier vind je hier  of door deze code te scannen 

De inschrijvingen worden afgesloten op 15 juli 2021. 

 

 

 

 

 

 

Contact & meer info  

 

ADM  

Ingrid Hoffman        Karolien Bollen 

General Manager ADM      Events & Communications Manager 

 Ingrid.hoffman@adm.be      team@adm.be  

   0486/58.07.40  

 

https://forms.office.com/r/J3drRRGnRq
mailto:Ingrid.hoffman@adm.be

