Dansk Psykolog Forenings Mentorprogram for selvstændige psykologer
• Et tilbud til dig, der for nylig er sprunget ud som selvstændig psykolog.
• Og et tilbud til dig, der er erfaren psykolog og som ønsker at se en fagfælle
blive inspireret og udvikle sig gennem samtaleforløb med dig.
15 mentorer og 15 mentees søges til mentorprogram

Dansk Psykolog Forening vil gennem et mentorprogram styrke vores medlemmer i
at udvikle og drive selvstændig virksomhed samt inspirere til at opdyrke nye
områder, hvor der er grundlag for faglig udvikling og gode forretningsmuligheder.
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Hvem kan blive mentee?
Du er for nylig sprunget ud som selvstændig psykolog på fuld tid.
Du vil gerne blive mere afklaret i forhold til tilværelsen som selvstændig, og du vil inspireres og have
sparring på at udvikle og drive en selvstændig virksomhed.
Du savner en at sparre med og kunne stille uforpligtende spørgsmål til.

Det får du ud af at være mentee
-

Du får din egen erfarne sparingspartner

-

Du kan blive mere afklaret på om tilværelsen som selvstændig er noget for dig

-

Du kan blive styrket i at udvikle og drive selvstændig forretning - Du kan blive inspireret til at
opdyrke nye områder

Hvem kan blive mentor
Du er selvstændig psykolog med flere års erfaring. Du har en sund forretning med et godt kundegrundlag.
Du har måske gode erfaringer med at produktudvikle, finde nye kundegrupper, eller du har bare generelt
godt greb om at drive din virksomhed. Du har måske haft held med at afprøve markedsføringstiltag, har
gode erfaringer med effektiv drift eller med at drive virksomhed i samarbejde med andre psykologer.
Vi opfordrer både psykologer med og uden ydernummer til at melde sig.

Det får du ud af at være mentor
-

Du oplever selv at vokse ved at se en fagfælle blive inspireret og udvikle sig gennem samtaleforløb
med dig.
Som mentor er du hverken supervisor eller terapeut. Til gengæld er du en vigtig sparingspartner.
Du hjælper mentee med afklaring og ny inspiration i hendes/hans overvejelser, om det at udvikle
og drive selvstændig virksomhed.
De spørgsmål, som du får stillet, giver dig mulighed for at reflektere over din egen måde at udvikle
og drive din selvstændige virksomhed.
Du får afprøvet og udviklet facetter ved den professionelle samtale.
Du bruger dine kompetencer til at udvikle og motivere andre.
Du er qua din erfaring og din mentorrolle med til at styrke psykologens rolle som selvstændig
erhvervsdrivende.
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Om mentorprogrammet for selvstændige psykologer
Mentorprogrammet for selvstændige psykologer er et af de nye medlemstilbud, som Dansk Psykolog
Forening tilbyder de selvstændige medlemmer.
Mentorprogrammet løber i perioden fra november 2014 til november 2015.
Dansk Psykolog Forening matcher mentorer med mentees. Når mentor og mentee er matchet, starter
forløbet med et afklaringsmøde, hvor parret foretager en forventningsafstemning for forløbet og etablerer
et frugtbart samarbejde. Dansk Psykolog Forening opfordrer til, at mentor og mentee mødes cirka 8 gange i
løbet af perioden.

Praktisk information
Tilmelding: Du tilmelder dig ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til bvm@dp.dk senest tirsdag
d. 28. oktober. Du kan hente ansøgningsskemaet på hjemmesiden: www.dp.dk/nyheder.
Matchning: På baggrund af tilmeldinger matcher Dansk Psykolog Forening mentorer og mentees. Der tages
hensyn til geografi.
OBS: Opstartsarrangementet d. 10. november er aflyst. Det skyldes at det for flere tilmeldte ikke har
været muligt at deltage. I stedet vil der blive udarbejdet en skriftlig guide til det gode mentorforløb.
Pris: Det er gratis at deltage i mentorprogrammet. Eventuelle transportudgifter dækkes af deltagerne selv.
Dansk Psykolog Forening kan desværre ikke garantere en mentor til alle de mentees, der melder sig.
Mentor eller mentee kan til enhver tid vælge at afbryde forløbet. Hvis et sådan valg træffes, skal Dansk
Psykolog Forening kontaktes med henblik på slutevaluering.

Kontakt
Kontakt konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen, hvis du har spørgsmål. Mail: mha@dp.dk, direkte nummer
35 25 97 10.
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