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Business & Leadership 
mentoring en coaching
Met ervaren, gediplomeerde coaches en door de wol geverfde business & leadership 
mentoren, bieden we een breed portfolio van meer dan 15 professionals aan om jou nog 
beter te helpen met jouw ontwikkeling als leider, manager en business professional. 
Persoonlijke vragen, kort sparren met jouw eigen mentor waar en wanneer het uitkomt 
of een uitgebreid coachingsgesprek met inhoudelijke stappen. Het kan allemaal met het 
coaching- en mentoring aanbod van LiDRS. 

LiDRS Business & Leadership Mentoring
Het LiDRS mentoring is gericht op directe ondersteuning bij jouw vragen over (persoonlijk) leiderschap 
en business issues. Met een eenvoudige ‘knipkaart’ ondersteunen onze mentoren je bij al jouw 
vragen, direct en zonder tussenkomst van anderen. Met een garantie dat je binnen 4 uur, maar 
meestal veel sneller, jouw sparringpartner en mentor beschikbaar hebt, maakt dat het LiDRS Business 
& Leadership mentoring een uitstekende ondersteuning biedt aan de leiders en managers van nu. 
Integer en discreet met een luisterend oor, helpende hand en waardevolle adviezen.

De opzet
Je start met het selecteren van jouw mentor. Een uitgebreide, face-to-face kennismaking, is 
onderdeel van een traject. Vervolgens heb je jouw mentor op afroep, waar en wanneer jij wilt. 
Even kort sparren voordat je dat belangrijke overleg in gaat, een dilemma voorleggen voordat je 
een beslissing neemt of een uitgebreid coachingsgesprek omdat je daar behoefte aan hebt? Alle 
moderne communicatiemiddelen en zelfs ons kantoor staan tot jouw beschikking om aan je behoefte 
te voldoen. De regie ligt in jouw handen. De mentor vraagt, adviseert, coacht en begeleidt waar nodig.

“It can be lonely on your way to and at the top. 
But we’ll be joining you, all the way.”
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Gemiddelde beoordeling:

Stappenplan LiDRS mentoring

Stap 1 Selecteer mentor
Neem een knipkaart en kies de mentor die bij je past. Het LiDRS Portfolio geeft 
je inzicht in ons aanbod, de achtergrond van de mentor en de tariefgroep. Er zijn 
3 tariefgroepen beschikbaar om een zo breed en toegankelijk mogelijk aanbod  
te garanderen. 

Stap 2 Intake en kennismaking
Na jouw selectie plannen we een kennismaking en intake in. Samen stem je 
wensen en doelstellingen af en maak je afspraken over de bereikbaarheid van 
jouw mentor.

Stap 3 Contactverzoek bij mentor
Het initiatief van de mentoring ligt bij jou. Door een eenvoudige e-mail, bericht, 
what’s app, telefoontje of anderszins, maak je kenbaar dat je contact wilt leggen. 
Jouw mentor neemt zo snel mogelijk contact met je op. 

Stap 4 Mentoring 
De mentoring kan een Teams of Zoom call zijn, een telefoongesprek, een vraag 
via de app, een meeting op een externe locatie, bij jou op kantoor of gewoon bij 
LiDRS. Jij hebt de regie, de mentor probeert binnen zijn of haar schema jou zo 
goed mogelijk tegemoet te komen. 

Stap 5 Administratieve afhandeling 
Na afloop van de mentoring, wordt de inzet in tijdframes van 15 minuten 
geadministreerd. Dit betekent dat jouw persoonlijke knipkaart virtueel wordt 
geknipt. De minimale inzet is 1 knip. Is jouw kaart vol, dan gaat er een bericht 
naar jou en jouw opdrachtgever en wordt in samenspraak beoordeeld of er een 
nieuwe knipkaart wordt toegevoegd. Je kunt te allen tijde inzage vragen in jouw 
knipkaart. Hiermee verzeker je jezelf van jouw persoonlijk mentor die je met raad 
en daad bijstaat.

Flexibele inzet
We hebben coaches en mentoren in 3 verschillende tariefgroepen. Ieder tariefgroep is gekoppeld aan 
kennis en ervaring van de coaches en mentoren. Na ieder contact houdt de coach of mentor de inzet 
bij via een LiDRS knipkaart. Zo houd je kosten laag en inzet flexibel.



LiDRS is uitgeroepen tot 
Company of the Year in Europe 

door HR Tech Magazine

LIDRS.NL

Meer informatie over onze mentoren, coaches of tarieven?
Bel naar 085 4018368, of stuur een e-mail naar info@lidrs.nl 

Wij nemen graag contact met u op.

LiDRS Coaching
Wil je meer gestructureerd en gepland aan de slag met jouw ontwikkeling, dan is het LiDRS ‘personal 
coaching’ aanbod wellicht iets voor jou. Met LiDRS coaching ga jij samen met jouw coach op zoek naar 
antwoorden voor meer persoonlijke effectiviteit, groei en inzicht in jouw kansen en mogelijkheden. 
Na een kennismakingsgesprek en een match van 2 kanten, stem je samen met jouw coach de 
doelstellingen af van het coachingstraject. Vervolgens ga je in minimaal 8 sessies van 1 á 2 uur 
aan de slag. Je wordt geprikkeld, uitgedaagd, gechallenged, maar bovenal krijg je inzicht en wordt 
er geluisterd. Je krijgt perspectief op je gedrag in relatie tot je doelstellingen. Samen op zoek naar 
richting en oplossingen. Eén op één, persoonlijk, discreet en vooral gericht op jou!


