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Om de juiste match tussen mentor en mentee te krijgen, organiseert het SUPREME
mentoring team speed interview sessies. Het doel hiervan is om een informele
omgeving te creëren waarin potentiële mentoren en mentees kennis met elkaar
kunnen maken.

Deze activiteit is opgezet om een informele omgeving voor zowel de mentor als
mentee te creëeren om zo voor hen een juiste match te vinden. Het regelen van de
eerste kennismaking met hun (potentiële) mentor kan soms spannend zijn. Om het ijs
te breken en alle mogelijke ‘barrières’ weg te halen worden speed interview sessies in
een informele omgeving georganiseerd. Deze aanpak is aantrekkelijk en leuk voor de mentor en mentee en garandeert
een aantal goede matches!
Benodigheden: 2 uren ǀ 1 speed-interview organisator ǀ 10 potentiële mentoren
naambadgets ǀ informele omgeving (café) met minstens 10 tafels ǀ gong

ǀ 10 potentiële mentees

ǀ

Stap 1) Bereid de speed interview locatie voor Vind een geschikt (in school) grand café of kantine en zet 10 (hangt af van
de grootte van de groep) tafels met twee stoelen klaar. Zet ze in een cirkel. Zorg ervoor dat de omgeving aantrekkelijk en
informeel is (muziek, frisdrank, etc.).
Stap 2) Welkomst + introductie speed interviewing activiteit Leg het doel en de spelregels van de activiteit uit. Het doel
is het vinden van de juiste matches tussen mentor en mentee door ze met elkaar te koppelen. De mentoren zullen aan de
ene kant van de tafel plaatsnemen. Nadat de mentees de gong horen, kiezen ze een mentor uit met wie ze willen praten
en nemen plaats op de lege stoel. Na 5 minuten horen ze de gong. Dit betekent dat ze van plaats moeten veranderen. Het
doel voor de mentees is om zoveel mogelijk mentoren te spreken. De mentees zijn er vrij in te bepalen met welke mentor
ze willen praten.
Stap 3) Vraag de mentoren plaats te nemen Alle mentoren nemen plaats aan een kant van een tafel (één mentor per
tafel).
Stap 4) Sla op de gong! Sla (ongeveer) elke vijf minuten op de gong en zorg ervoor dat alle mentees een mentor vinden.
Loop rond zodat de gesprekken niet vastlopen. Help mensen door het stellen van vragen, voorstellen van
gespreksonderwerpen, etc. Tip: Gebruik kaartjes met daarop statements/uitspraken om het gesprek op gang te helpen.
Doe zoveel rondes er nodig worden geacht.
Stap 5) Afsluiting van de activiteit Sluit de activiteit af door iedereen te bedanken voor hun actieve deelname, de
activiteit samen te vatten en iets interessants over de activiteit te vertellen. Bedank vooral de mentoren voor hun
deelname. De mentoren kunnen nu gaan. De mentees worden gevraagd te blijven.
Stap 6) Open discussie mentees Vraag de mentees naar hun ervaringen met de speed interview sessies. Vraag ze of ze
de juiste match hebben gevonden en zo ja, vraag ze vervolgens hun top 3 op een lijstje te schrijven.
Stap 7) Maak de match Na de speed interview activiteit wordt er een inventarisatie gemaakt van de keuzes van de
mentees. Analyseer deze en maak de match op basis van de voorkeur van de mentee. Neem contact op met de mentor
en regel de eerste echte kennismaking.
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