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Mentor zijn valt niet altijd mee... Waar zit mijn mentee eigenlijk op te wachten? 
Hoe de hulpvraag/ behoefte eruit ziet geeft de ander vaak ook niet zo maar prijs! 
Wat is eigenlijk de kern van iemands vraagstuk? Hoe kan ik nu echt verschil maken? 
 
Leer de kunst om de juiste vragen te stellen en actief te luisteren in dit proces. Met wederzijds vertrouwen als 
resultaat. Giving Back en SERVUS, academisch centrum voor dienend-leiderschap van de vrije Universiteit 
Amsterdam, bieden jou een 1-daagse Masterclass 'The Gentle Art of Mentoring’ onder leiding van Meindert 
Flikkema*. Dit aanbod is voor mentoren die vanuit hun Community project verbonden zijn met het SERVUS Platform 
van Community projecten in de regio Amsterdam.   
 
Met humor, kennis en volop interactie zet Meindert je aan het denken en doen. De impact hiervan komt je 
mentorschap ten goede en verrijkt je dagelijks werk. De deelnemers ontvangen studiemateriaal vooraf. 
Inspiratiebronnen vormen onder meer de boeken ‘Humble Inquiry’ (2013) van Edgar Schein en 'Sense of Serving’ 
(2016) van Meindert Flikkema.  

* Dr. Meindert Flikkema is Associate Professor aan de School of Business and Economics (SBE) van de VU. Hij won de Van der Duyn 
Schouten VU Onderwijsprijs in 2015, drie keer de SBE Onderwijsprijs, en was in 2016 genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. 
 

 
Anne Kinket, Programma Manager 
Scholierenprogramma Giving Back,  
anne.kinket@gmail.com 
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Inlichtingen:

Investering: 
Deze Masterclass is kosteloos 
voor Giving Back mentoren 
(normaliter €598 p.p.) dankzij 
sponsoring door SBE en de 
Cloverleaf Foundation.  

Sylvia van de Bunt, co-director SERVUS, 
School of Business and Economics (SBE), 
VU Amsterdam  
servus.sbe@vu.nl 
T +31 (0)20-598 60 51 
 

Aanmelding: 
Giving Back, Anne Kinket, uiterlijk 31 maart 
2019. Er is plaats voor 17 mentoren. Vol is vol. 

Locatie 
VUAmsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV 
Amsterdam  

The Cloverleaf Foundation  
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