
SIREE ZOEKT MENTOREN MET EEN ❤ VOOR ONDERNEMEN
Ondernemerschap zit in de lift. Maar toch is het starten van een eigen zaak niet vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een 
migratieachtergrond. Via het SIREE-project (Social Integration of Refugees through Education and Self Employment) biedt ARhus 
etnische starters begeleiding bij de opstart van een onderneming. Dit doen we samen met onze partners uit het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Nederland … en misschien ook met jou!

Lieven (oprichter Bytebitten en Datatechnics): “Als mentor hoop ik mijn ervaring als ondernemer, als leerkracht 
economie en bedrijfsbeheer, en als inwoner van Europa voor een stukje te kunnen doorgeven aan een enthousiaste 
starter die hiervoor openstaat. Ik maak graag tijd vrij om hopelijk een steentje bij te dragen aan iemands persoonlijk en 
economisch geluk.”

HEB JE NET ALS LIEVEN AL ENKELE JAREN ERVARING ALS ONDERNEMER? WIL JE JOUW KENNIS GRAAG 
DELEN EN EEN STARTENDE ONDERNEMER BEGELEIDEN BIJ DE OPSTART VAN ZIJN OF HAAR ZAAK? 
DAN BEN JIJ DE MENTOR DIE WE ZOEKEN!

Het doel van SIREE?
Etnische starters hebben het vaak extra moeilijk om een bloeiende zaak uit de grond te stampen. Ze hebben veelal een kleiner netwerk, 
moeilijkere toegang tot correcte informatie en minder zelfvertrouwen waardoor ze vaak minder succesvol zijn. Het project SIREE wil deze 
achterstand helpen wegwerken door een etnische startende ondernemer in contact te brengen met een mentor.

Waarom mentor worden?
Met jouw mentorschap help je niet alleen de starter, maar krijg je ook de kans om te werken aan je coachingsvaardigheden, je eigen 
netwerk te vergroten en kennis op te doen over interculturele communicatie. Je neemt ten volle deel aan onze superdiverse samenleving 
en krijgt erkenning voor de expertise en ervaring die je de afgelopen jaren opbouwde.

Wat houdt het mentorschap in?
Binnen SIREE kan je je engageren als mentor voor één of meerdere starters. De begeleiding duurt 6 maanden per starter. Daarna ben 
je vrij om het contact indien gewenst verder te zetten, maar voor het project is dat geen voorwaarde. De manier en frequentie van 
contactmomenten kan variëren volgens de nood van de starter of de beschikbare tijd van de mentor. Daarover beslissen jullie volledig 
autonoom. 

WIL JIJ GRAAG JE BLIK VERRUIMEN EN EEN (OF MEER) SIREE-STARTER(S) BEGELEIDEN?
ARHUS ZORGT VOOR DE NODIGE ONDERSTEUNING!

Als mentor word je niet aan je lot overgelaten! ARhus is steeds beschikbaar voor vragen of verzoeken. We voorzien ook meermaals per 
jaar een vrijblijvend opleidingsmoment waar je meer inzicht krijgt in ervaringsgericht mentorschap, handige tools om als mentor uit de 
startblokken te schieten en veel meer.

Overtuigd? Super! Breng Benedicte van ARhus op de hoogte van je enthousiasme! Nog vragen of twijfels? Stuur haar een mailtje op 
benedicte.seynhaeve@arhus.be of geef haar een seintje via 0494 19 65 43, en laat je overtuigen.

Wil je zelf geen mentor worden maar ken je wel iemand anders met interesse? Heb je een netwerk van ondernemers die wat tijd kunnen 
vrijmaken voor een SIREE-starter? Verspreid deze info zeker verder!

SIREE

www.arhus.be/siree
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