
Tijd       Workshop Gegeven door

1 Di 24 
November
15:00 – 16:30

Entrepreneurship; How do I know my idea is good

Would you love to start your own company? Maybe now, or in the 

is one you should pursue! We will zoom in on the most important 
perspectives to look at a idea in an interactive setting.

2 Wo 25 
november
15:00 – 16:00

How to master your job search?

Searching for new job opportunities and conducting job interviews 
can be stressful and intimidating. Nevertheless, properly preparing 
for a job interview is very important as it is a real “make or break” 
test of your ability to convince a prospective employer that you are 

probably be looking for new job opportunities and we want to help 
you with this job search! This interactive workshop will provide 
you with the necessary tools to master your (online) resume and 
job interview. Do you want to excel when applying for a job? Then 
register now for this workshop!

3 Do 26 
november
13:30 – 16:00 

Personal Branding

Personal Branding is jezelf beschouwen als een merk. Dat betekent 
dat je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Welk beeld wil je 
dat mensen van je hebben? Wat is handig om te zeggen en te doen 
en wat kun je beter laten? Je leert om je kracht, of datgene waarin je 
uitblinkt, te verwoorden in een pakkend verhaal; je pitch. Na deze 
workshop weet je hoe je jezelf op een krachtige en overtuigende 
manier kunt presenteren. Zo kun je jouw persoonlijkheid en 
eigenheid bewust inzetten en daarmee de juiste mensen en 
mogelijkheden aantrekken. Dit is een zeer interactieve workshop 
waarin we aandacht besteden aan jouw merk en pitch. Samen met 
je mede-deelnemers werk je aan en oefen je je pitch.

4 Wo 2 
december 
10:00 – 12:00 

Storytelling als communicatietechniek

En zou je ook graag een verhaal willen vertellen? Geef je regelmatig 
een presentatie en wil je de aandacht van je publiek beter vast 
houden? Heb je iets gaafs mee gemaakt, maar weet je niet hoe je dat 
op de meest pakkende manier kan vertellen? Geef je dan op voor de 
Storytelling-workshop!

5 Do 3 
december 
14:00 – 15:30

Hoe maken we Nederlandse studenten de gezondste
studenten van dewereld

Innoveren en voorop lopen in vernieuwing hoort bij de identiteit 
van Ahold Delhaize en Albert Heijn. Tijdens deze innovatieworkshop 
ga jij aan de slag met een plan om de Nederlandse studenten de 
gezondste studenten van de wereld te maken.
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