Mentorprogrammet til The Wave etablerer seg i markedet:

NAV godkjenner
programmet som et
arbeidsmarkedstiltak
(AMO)
Nylig ble The Wave sitt mentorprogram godkjent av NAV,
slik at terapeuter som trenger hjelp kan søke om å få
utgiftene dekket. Det kan bety veien tilbake for mange.
I år har The Wave deltatt på
NNHs regionale samlinger, noe
som gir gode møteplasser, både for
terapeutene, for NNH og for de to
samarbeidspartnerne The Wave og
Bioform.
– Det har vært fint for oss i
The Wave å møte terapeuter på
regionale samlinger sammen med
NNH og Bioform i Tromsø og
Trondheim. Gode samarbeid har
utviklet seg i etterkant, sier daglig
leder Wenche Wehus.

Ingen er like

Stadig flere terapeuter fra hele landet blir med i mentorprogrammet
til The Wave. Og de ulike tilbud/
programmer som utvikles er lik
antall bedrifter som er med.
– Ingen terapeuter eller bedrifter
er like, så fokus og tidsbruk tilpasses. Men andre ord ingen bortkastet tid. Som terapeuten behandler
hver pasient individuelt, behandler The Wave hver bedrift som noe
unikt, sier Wenche.
– Det vi får mest tilbakemelding
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på er tilgangen på en egen personlig mentor. En person som du kan
ringe til, diskutere med og ta opp
alt fra de små tingene til de mer
krevende valgene. En mentor som
står litt utenfor, men likevel kjenner bedriften og har verktøyene.

Godkjenning av NAV

I høst har NAV godkjent
mentorprogrammet
som
et
Arbeidsmarkedstiltak (AMO).
– For oss i The Wave er dette
en stor anerkjennelse. Dette kan
også være til hjelp for terapeuter
som vil starte opp eller utvide sin
virksomhet. Vi har allerede gode
eksempler på dette, sier Wenche..
– Vi i The Wave kan være med
å veilede i forhold til søknad og
kontakt med NAV. I disse dager er
vi invitert til NAV kontorer for å
informere de ansatte om tilbudet.

Å følge drømmen,
er det business?

I mentorprogrammet åpnes det
opp for å se på alle ideer. Ingen ide

er for liten eller for stor. Gjennom
ulike verktøy og spennende prosesser ser man at nettopp drømmen og ideen kan formes til en
fakturerbar omsetning.
– Flere deltaker i mentorprogrammet har aldri hatt noen å
fortelle sine drømmer og tanker til.
Her komme det fram helt realiserbare muligheter, mener Wenche.

Viktig å fremme innovasjon

– Mentorprogrammet vil løfte fram
nyskapende ideer og innovasjon, og
gjennom vårt nettverk kan vi fremme
og løfte disse inn i de rette fora, sier
Wenche.
– Det er også terapeuter som tenker virksomhet ut over landets grenser. Gjennom internasjonale kontakter, nettverk og ny teknologi kan
The Wave gjennom mentorprogrammet bidra med forslag som gir gode
muligheter for å ha større fleksibilitet
i arbeidet. Det er slett ingen umulighet å sitte i feriehuset i Spania og ha
oppfølging av pasienter derfra!
redaksjon@nnh.no

NAV-GODKJENT: Ildiko Fleck-Baustian og Wenche Wehus har fått sitt mentorprogram godkjent av NAV. Det betyr at flere terapeuter kan få den
hjelpen de trenger til å finne fotfeste for sin bedrift.
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