
Hele week / All week
Boek je goede start 
online

NIEUWJAARS ADVIES 
Wil je dit jaar echt aan de slag met je professionele toekomst? Maar weet je niet precies hoe? En 
persoonlijk advies kan je net dat zetje geven of je laten inzien waar je moet beginnen! In deze Aan de 
slag met je Goede Voornemens-week hebben career officers extra opties voor gesprekken opengezet 
voor je in onze online calendar, en denken graag mee met je volgende stap in een gesprek via MS 
Teams! 

Book your good start 
online

NEW YEARS ADVICE 
Do you really want to work on your professional future this year? But don't you know exactly how? 
And personal advice can give you just that little push where to start! In this Kickstart your New Years 
Resolutions week, career officers have opened up extra options for appointments for you in our 
online calendar, and are happy to think along with you on your next step via MS Teams! 

Maandag 4 januari / Monday January 4
10.00 – 12.00 uur
HYBRIDE via MS Teams 
en in je eigen omgeving

ER OP UIT! VERKEN JE LOOPBAAN VANUIT JE EIGEN HUIS.
Hoe maak je plannen voor 2021 in een tijd waarin de wereld even stil lijkt te staan? In deze hybride 
workshop starten we met een aantal reflectievragen met betrekking tot “wie ben ik”, “wat kan ik” 
en “wat wil ik”. Hiermee ga je vervolgens zelf met een opdracht naar buiten, je eigen omgeving in. 
Daarna komen weer online samen om onze inzichten te delen.

14.00 - 15.30 uur 
ONLINE via MS Teams

BEWUST & EFFECTIEF WERKEN IN 2021
Studeren en werken vanuit huis was voorheen een optie, maar ook dit begin van 2021 een feit. 
Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen om je werk gedaan te krijgen. Zo ben je ben meer op jezelf 
aangewezen, is er minder afwisseling en gaat alles nu online. Hoe blijf je in deze situatie productief? 
In deze workshop bespreken we de belemmeringen en uitdagingen van het thuis moeten werken. 
We staan we stil bij persoonlijke worstelingen in het omgaan met tijd en taken vanuit huis. Thema’s 
die de revue passeren hebben betrekking op dagindeling, prioriteren en gefocust blijven. Bij elk 
thema krijg je tips en trucs aangereikt van de trainer om hier effectief mee om te gaan. 

Dinsdag 5 januari / Tuesday January 5
11.00 – 12.30 uur
ONLINE via MS Teams

AFSTUDEREN… EN DAN?
Ben je onlangs afgestudeerd of studeer je binnenkort af en je wilt aan het werk maar hebt nog geen 
idee hoe je dat wilt aanpakken? In deze workshop zoeken we met elkaar naar de goede richting voor 
jou en proberen we elkaar te inspireren en te motiveren voor de volgende stap. Wat wil je , wat kan 
je en hoe pak ik het aan zijn de centrale vragen waar jij in deze workshop een antwoord op krijgt.

1 pm - 2 pm
Hybride via MS Teams 
en in je eigen omgeving

RESOLUTION WALK & TALK
With a small group of max 4 students a career officer will guide you around your New Years 
Resolutions through MS Teams. What are your questions, goals or plans and where do they come 
from; how can we make them more concrete, achievable or better; and what will your next step be?

Woensdag 6 januari / Wednesday January 6
10.00-11.30 uur
ONLINE via MS Teams

LINKEDIN OP ORDE, EINDELIJK!
Heb jij ook een LinkedIn account aangemaakt, maar is je profiel nog steeds niet goed ingevuld? Als 
je gaat solliciteren is een goede online profilering tegenwoordig onmisbaar. Hoe eerder je hiermee 
start, hoe makkelijker je LinkedIn kunt gebruiken als je gaat zoeken naar een baan. Datzelfde geldt 
natuurlijk voor als je een stage zoekt. Met LinkedIn kun je jezelf nog veel beter laten zien dan met 
een CV. In deze 1,5 uur durende online workshop leer je hoe een goed profiel er uit ziet, hoe je 
verschillende elementen toevoegt en hoe je deze het beste kunt invullen. 
Na deze workshop weet je hoe je jouw profiel verder kunt verbeteren.

   Fire up
your career!
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Woensdag 6 januari / Wednesday January 6

1 pm -4 pm
ONLINE via MS Teams

ENERGY MANAGEMENT
Also in 2021, you will often switch between different roles and responsibilities. In addition, the 
line between work and home can get blurred as a result of flexible working hours, deadlines, and 
conferences. It is therefore important to recharge sufficiently and to experience a certain balance 
between exertion and relaxation. In this online workshop you will learn more about your personal 
energy management. What constitutes energy and how can you regulate that in a sustainable way? 
You will discover that your personal battery consists of several components. Every component can 
get empty while using it and needs to be recharged as a consequence – as you are only as strong 
as your weakest component. You will investigate what requires energy and what gives you energy 
and how to find a balance between both. Furthermore, you will investigate how boredom, feeling 
overwhelmed and the concept of flow are interrelated. This will help you to improve engagement. 
After this workshop you will have more grip on your own energy pattern. This will lead to less drain, 
more flow, and a better work-life balance as a result. 

13.00 - 14.00 uur 
LIVE University College 
Utrecht, parkeerplaats 
Descartes Hall

AAN DE WANDEL MET JE VOORNEMENS
Met een klein groepje van max 4 studenten (2 aan 2) zal een career officer je telefonisch door je 
Goede Voornemens heen lopen. Wat zijn je vragen, doelen of plannen en waarom; hoe kunnen we 
die concreet en haalbaar maken of verbeteren; en wat wordt je volgende stap? 

Donderdag 7 januari / Thursday January 7

11 am – 12.30 pm
ONLINE via MS Teams

GRADUATING… THEN WHAT? 
Have you recently graduated or are you graduating soon and you want to start working but have 
no idea how to do it? In this workshop we search together for the right direction for you and try to 
inspire and motivate each other for the next step. What do you want, what can you do and how do 
I tackle the central questions you will get an answer to in this workshop?

13.30 - 15.30 uur
ONLINE via MS Teams

KEUZES MAKEN
We nemen voortdurend beslissingen in ons leven, grote en kleine. Wat voor winterjas kies je, wat 
eet je vanavond, welke minor past bij je, welke master ga je doen, blijf je bij deze geliefde, wat voor 
loopbaanrichting zou je willen… Er kunnen veel opties zijn om uit te kiezen, maar je kunt ook in een 
dilemma belanden tussen twee mogelijkheden. Soms zijn te maken keuzes een verstoring van je 
gemoedsrust dan wel een bron van keuzestress. Deze training is er voor iedereen die wil leren hoe je 
op een goede manier keuzes kunt maken. We bespreken de achtergrond van kiezen, hoe je keuzes 
kunt aanpakken, welke valkuilen er zijn en wat de functie is van twijfel. Je kunt het toepassen op 
je studie, op je loopbaan, maar ook op een situatie in je persoonlijk leven. Moet je dit jaar knopen 
doorhakken? Doe mee aan deze training!

5.15 pm – 6 pm
Meditation Lab
Online via MS Teams

LEARN HOW TO MEDITATE
Do you finally want to learn how to meditate in 2021? Or are you looking for an opportunity to 
practice your meditation on a regular basis? Join the Online Meditation Lab! In the Meditation Lab, 
low-threshold guided meditations are offered every week, suitable for beginners and advanced 
practioners. Sign up by sending an email to careerservices@uu.nl

Vrijdag 8 januari / Friday January 8
10.00 - 11.30 uur
ONLINE via MS Teams

CHECK JE CV! EN HOE GA JE DIT AANVULLEN IN 2021?
Moet je dit jaar op zoek naar een stageplaats of ga je solliciteren naar een baan? In deze online sessie 
leer je wat gebruikelijk is bij het opstellen van een goed cv en een passende sollicitatiebrief. Aan 
de hand van instructievideo’s en uitleg over do’s en don’ts krijg je informatie over de verschillende 
onderdelen van een cv en brief. Ook bespreken we hoe werkgevers hun selecties maken en hoe 
je daarop kunt inspelen. In de training maak je een begin met de opzet van je cv en brief en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan hoe je je CV in 2021 
zou kunnen gaan aanvullen om meer ervaring op te doen voor je toekomst!

14.00 - 15.00 uur
LIVE University College 
Utrecht, parkeerplaats 
Descartes Hall

AAN DE WANDEL MET JE VOORNEMENS
Met een klein groepje van max 4 studenten (2 aan 2) zal een career officer je telefonisch door je 
Goede Voornemens heen lopen. Wat zijn je vragen, doelen of plannen en waarom; hoe kunnen we 
die concreet en haalbaar maken of verbeteren; en wat wordt je volgende stap? 

careerservices@uu.nl
www.uu.nl/careerservices
@UUCareerServices/
www.youtube.com/UniversiteitUtrecht/
linkedin.com/showcase/uucareerservices
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