
Tijd en 
locatie Workshop Gegeven door

Feedback geven

Dinsdag 
14 november
16:00 – 19:00
BAARN

Je herkent vast de situatie waarin je niet blij bent met het werk of het gedrag van een collega, 
maar hem/haar er op aanspreken vind je lastig. In deze training leer je hoe je dat op een 
gestructureerde én goede manier toch wel kan doen.

YSE
https://yse.nl/ 

Personal branding

Dinsdag 
14 november
16:00 – 19:00
UTRECHT

Personal Branding is jezelf beschouwen als een merk. Je leert om je kracht, of datgene waarin 
je uitblinkt, te verwoorden in een pakkend verhaal; je pitch. Zo kun je jouw persoonlijkheid en 
eigenheid bewust inzetten en daarmee de juiste mensen en mogelijkheden aantrekken.

ASR
https://werkenbijasr.nl/ 

Effectief (virtueel) werken in een team

Woensdag 
15 november
16:00 – 19:00
HOUTEN

Het meeste werk gebeurt in teams. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Hoe zorg 
je dat je dat slim en effectief doet? Waarbij je high tech en data gebruikt en tegelijk goed 
samenwerkt met anderen? In deze workshop leer je manieren om dat te doen en ben je 
beter voorbereid om te werken in de 21e eeuw

Work21
https://work21.nl/ 

Sales & Negotiations

Donderdag 
16 november
15:00 – 18:00
UTRECHT

Tijdens deze workshop zal je een introductie krijgen in verkoop- en 
onderhandelingsgesprekken. Het is een interactief programma waarin studenten de kans 
krijgen deze gesprekken zelf te voeren met medewerkers van Michael Page. De tips en tricks 
die aan bod komen zal je in verschillende toekomstige situatie kunnen toepassen.

Michael Page
https://www.michaelpage.nl/ 

Zet duurzaamheid in als skill

Donderdag 
16 november 
16:00 – 19:00
UTRECHT

De wereld beter maken op een duurzame manier door de juiste beïnvloeding op basis van 
een win-win situatie voor zowel koper en verkoper. Dat is wat Solease doet en waar we je 
graag een aantal zaken over willen leren. Denk hierbij aan methodes om een goed product 
ontwikkelen, een helder en eerlijk verhaal neerzetten en vast te houden aan je hogere doel. 
Wij bij Solease geloven namelijk dat een echt duurzame economie pas kan ontstaan als we 
overgaan van bezit naar gebruik.

SOLEASE
https://www.solease.nlvacatures/ 

Enactus: het ondernemen van de toekomst

Maandag 
20 november
16:00 – 19:00
UTRECHT

Ben jij al bekend met sociaal ondernemerschap? Leer tijdens onze workshop meer over hoe 
bedrijven als Tony Chocolonely en Dopper niet alleen een groeiend en winstgevend bedrijf 
zijn, maar ook positieve impact maken met hun product. In de workshop ga je aan de slag 
met een interessante, interactieve case en kijken we welke ideeën je hebt om er zelf mee aan 
de slag te gaan. 

ENACTUS
http://enactusutrecht.nl/ 

Effectief nee zeggen

Maandag 
20 november
16:00 – 19:00
HOOFDDORP

Waarom vinden we nee zeggen zo moeilijk? Tijdens je eerste baan als trainee of young 
professional komt er een hoop op je af, waarvan niet alles past in jouw werkweek of bij jouw 
leerwensen. Deze workshop helpt je jouw prioriteiten helder neer te zetten: 
hoe zeg ik effectief nee zonder de relatie te beschadigen?

Krauthammer
https://www.krauthammer.com/ 

“Your Worst Nightmare” sollicitatie workshop

Dinsdag 
21 november
16:00 - 19:00
UTRECHT

Als pas afgestudeerde academici weten we als geen ander dat solliciteren een ware kunst is. 
En kunst behoeft oefening. JongeHonden heeft daarom speciaal voor studenten en starters 
de “Your Worst Nightmare” sollicitatie workshop ontworpen. Deelnemers gaan aan de 
slag met het ontdekken van hun kernkwaliteiten en oefenen in een real-life rollenspel met 
confronterende sollicitatie scenario’s.

JONGE HONDEN
http://www.jongehonden.com/

Machine learning in practice

Woensdag 
22 november 
16:00 – 19:00 
AMSTERDAM

Neural networks, random forests, deep learning, fuzzy matching. Machine learning is niet 
meer weg te denken uit het moderne Data Science landschap. Maar hoe maak je nou echt 
impact met deze Advanced Analytics technieken? Wat zijn de stappen om een machine 
learning algorithme in de praktijk te brengen en welke fouten worden daarbij vaak gemaakt? 
Bouw je eigen algoritme en ontdek de kansen die hieruit volgen

MICOMPANY
http://www.micompany.nl/

Netwerken

Woensdag 
22 november 
16:00 – 19:00
UTRECHT

Netwerken is niets anders dan het leren kennen en onderhouden van relaties. Maar hoe doe 
je dat nou eigenlijk? En waarom zou je er nu al mee beginnen? In deze training leer je meer 
over het belang van netwerken voor starters, jezelf profileren en praktische tips om mee aan 
de slag te gaan.

JOUST
https://www.joust.nl/ 

Manage jezelf en je collega’s

Donderdag 
23 november 
16:00 -19:00 
UTRECHT

Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn 
sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? Deze workshop geeft je 
inzicht in je eigen gedrag en dat van en tijdens je hele loopbaan! anderen, waar je je voordeel 
mee kunt doen tijdens sollicitatiegesprekken

TALENT & PRO
https://www.talent-pro.com/over-
ons/

Negotiate and convince

Maandag 
27 november 
16:00 – 19:00
UTRECHT

Do you want to improve your public speaking, learn how to strategically convince people and 
are you interested in international issues? The assignment and exercises in this masterclass 
will help you to develop your negotiation skills.

UTRECHT UNIVERSITY MODEL 
UNITED NATIONS (UUMUN)
http://www.uumun.nl/ 

Millennials: the future leaders

Dinsdag 
28 november
16:00 – 19:00
BAARN

De wereld om ons heen verandert snel. Wensen en verwachtingen van Millennials en 
aanstormende generaties maken dat organisaties zich snel moeten kunnen aanpassen. 
Welke organisaties zijn al ‘Fit for the Future’ en wat kenmerkt hen? Wat zijn de grootste 
belemmeringen in de traditionele arbeidsrelaties? In een interactieve workshop gaan wij 
samen met jullie op zoek naar innovaties en geven we handvatten mee om jullie als Future 
Leaders een kickstart te bezorgen!

Pharmalead
http://pharmalead.nl/ 

Begin with the end in mind

Woensdag 
29 november
16:00 – 19:00
UTRECHT

Hoe ziet jouw wereld eruit als je weet waar je naar streeft? Wat is er voor nodig om jouw 
visie te creëren? Wat is jouw doel na je studie en weet je hoe je dat moet bereiken? Tijdens 
deze workshop ga je op zoek naar jouw doel om zo gerichter in actie te kunnen komen. We 
nodigen je uit om met ons in beweging te komen in deze workshop en met concrete acties 
naar huis te gaan. Durf jij het aan?

CAPGEMINI NEDERLAND B.V.
https://
www.capgemini.com/nl-nl/carriere/ 

Agile/Scrum werken; hype of noodzaak?

Woensdag 
29 november
16:00 – 19:00
ZEIST

Agile en Scrum (kort & cyclisch werken); of je nou gaat werken bij een kleine start-up of een 
grote corporate, je kan er niet meer omheen. Ook PGGM werkt volgens Agile principes, onder 
andere met behulp van Scrum. Deze workshop leert je de basis van Agile en Scrum. Wat 
maakt het zo succesvol en wat zou jij er mee kunnen?

PGGM
https://www.pggm.nl/werken-bij#!/ 

Jezelf presenteren als professional

Donderdag 
30 november
16:00 – 19:00
UTRECHT

Deze workshop geeft je handvatten voor twee belangrijke dingen die je nodig hebt voor je 
carrière: professioneel handelen en jezelf presenteren. Waarom zouden mensen met jou 
willen werken? Hoe blijft jouw verhaal nou echt hangen bij je publiek? We gaan aan de slag 
met de ins en outs van jezelf professioneel opstellen, storytelling, presenteren en personal 
branding.

ACADEMIE VAN DE STAD
http://utrecht.academievandestad.
nl/index.html 

Working in (international) teams

Maandag 
4 december
14:30 – 17:30
ZEIST

In this workshop you get introduced into what it means to work in an international work 
context and working in teams. What type of team player are you? You will discover your 
preferred team role. In an interactive exercise you have the chance to practice your teamrole, 
recognize other roles and also learn more about the work that is accomplished by an 
International NGO (WWF). 

WWF
https://www.wnf.nl/over-wnf/
werken-bij-wnf.htm

Boost je LinkedIn-profiel

Maandag 
4 december
16:00 – 19:00
UTRECHT

Het recruitmentteam van Keylane bekijkt jaarlijks duizenden IT profielen op LinkedIn. 
Wil jij weten hoe je je profiel kunt laten opvallen? Dat leer je in deze workshop!

KEYLANE
http://www.keylane.com/nl/werk-
en-bij/ 

Date the data analist!

Woensdag 
6 december
16:00 – 19:00
DEN HAAG

(Big) data is hot: steeds meer werkgevers maken er gebruik van. Ministeries bevatten enorme 
datasets over uiteenlopende onderwerpen. Hoe leg je relevante dwarsverbanden om tot 
nieuwe en waardevolle inzichten te komen? En welke technieken en it-tools komen hier 
allemaal bij kijken? We nemen je mee voorbij de buzzwords naar de wondere wereld 
van data analytics en leren je de fijne kneepjes van het vak!

AUDITDIENST RIJK
https://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/rijksoverheid/auditbeleid/
auditdiensten

Entrepreneurial Skills

Donderdag 
7 december
15:00 – 18:30
UTRECHT

Netwerken, denken vanuit de klant, een pro-actieve houding, ... Tijdens de workshop 
“Entrepreneurial Skills” werk je aan jouw ondernemende competenties. Om succesvol je eigen 
bedrijf te starten of om voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan. Ben je op zoek naar een 
stage of vette bijbaan? Aansluitend is er een stagemarkt en borrel met meer dan 20 startups. 
Ontmoet de ondernemers en bekijk hun vacatures.

UTRECHTINC
https://www.utrechtinc.nl/

Creatief brainstormen

Vrijdag 
8 december
13:00 - 16:00
AMERSFOORT

Wil jij leren hoe je in korte tijd en op een leuke manier tot concrete en innovatieve 
oplossingen kan komen? Geef je dan nu op voor de Workshop ‘Creatief brainstormen’. Aan 
de hand van de Ynnovate-methode leer je in deze workshop hoe je als procesbegeleider een 
creatieve workshop begeleidt aan de hand van creatieve werkvormen en ervaar je hoe het is 
om als trainee bij de overheid te werken. 
Na afsluiting is er nog een borrel met alle trainees.

DISGOVER
https://disgover.nl/ 

Talentsom

Maandag 
11 december
16:00 – 19:00
UTRECHT

In deze training maak je een begin met het ontdekken van je eigen ‘Talentsom’. De training 
geeft inzicht in het talent dat je van nature al bezit en hoe je dit verder kunt gaan benutten. 
Daarbij wordt gekeken wie en wat nodig is om dit talent uit te breiden en hoe je je talent 
overbrengt aan een potentiële werkgever. 

FRISSE BLIKKEN
https://frisseblikken.com/ 

Ontdek jouw Management Talent!

Dinsdag 
12 december
16:00 – 19:00
DEN BOSCH

Heb jij altijd al willen weten wat voor leider jij bent? Of wat jouw natuurlijke communicatiestijl 
is en hoe je dat het best in kunt zetten? Kom dan proeven aan het traineeprogramma van de 
Enexis Groep, het beste traineeprogramma van de Benelux 2015. Een tweejarig traject waarin 
jouw (persoonlijke) ontwikkeling centraal staat. Tijdens onze workshop zullen we stilstaan bij 
jouw talenten, je leiderschapsstijl en je communicatiestijl, zodat jij jouw carrière een vliegende 
start kunt geven!

ENEXIS
https://werkenbijenexis.nl/

Career Services

Future-proof Skills 
Ben jij masterstudent en wil je straks goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan?

Volg dan één of meer workshops van Career Services van de Universiteit Utrecht. Alle workshops worden 
gegeven door toonaangevende organisaties uit verschillende steden. Deelname is gratis!

Universiteit Utrecht
 Heidelberglaan 8
 3584 CS Utrecht
 

Contact: 
careerservices@uu.nl

Career
Services

Certificaat
Volg je drie workshops? Ontvang dan een certificaat van 
deelname en overtuig potentiële werkgevers waarom zij 
met jou in zee moeten gaan.
Schrijf je nu in!

Ga naar uu.nl/futureproofskills en schrijf je in. Na 
aanmelding hoor je via e-mail of je kunt deelnemen. 
Voor elke workshop zijn ca. 25 plaatsen beschikbaar. 

Vol=Vol. Je mag je voor maximaal  3 workshops 
inschrijven.
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