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Etiquettediner*
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Sollicitatiebrief en CV 
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Cover Letter and CV
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24
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26
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27
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28
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49
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30
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Job Interview
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Competenza 50

Dutch Professional 
Environment  
Globalizen

32
Boekhouden
De Laat 18

Etiquettediner*
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33
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14:00 - 17:00 53
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CareerCenter 35
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18:30 - 21:30 36
Geheugentraining 
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Sappig schrijven 
Pure Talent

37
Photoshop (Beginner)
Easy-123

14:00 - 17:00 39
Photoshop (Gevorderd)
Easy-123

40
Krijg alles gedaan 
Pure Talent
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SCHEDULE SKILL SESSIONS

* LET OP: Deze workshop begint om 17:45 uur en duurt tot 21:30 uur.
De training vindt plaats bij Hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Kosten voor deelname bedragen € 15,-.

** LET OP: De training vindt plaats bij Pullman Eindhoven Cocagne. 
Kosten voor deelname bedragen € 10,-.       

Lecture
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''The road to success is one we are all looking for .''

 This might have been said to you many times before, but 

you have already made the correct �rst turn . When starting a 

study at the University of Technology Eindhoven we all know 

what our chances are and luckily, these are not too bad . 

This means that we all have a bright future ahead of us, but 

ofcourse it has not been completely planned out yet . During 

your time at the university a part of it will slowly reveal 

itself, bit by bit . The remaining part is for you to �ll in .

We, the committee Wervingsdagen, are here to facilitate with 

that. By organizing multiple events we bring you in contact 

with great companies and prepare you for the transition 

from student to fulltime employee. During the 1st and 2nd of 

March the Career Expo will take place again, hosting a great 

number of companies in search of new employees, interns or graduates. Take your chances, 

look around the expo and talk to the many recruiters. If interested, don’t hesitate to visit the 

Interviewing Days in April. Here you will get the chance talk to the many recruiters there.

In order to prepare yourself for leaving the TU/e, we present you the Skill Sessions. During 

this week we o�er you a wide variety of workshops, varying from personal to professional 

development. Starting early is wise, because the workshops can both improve your time during 

your study and afterwards. This brochure contains all the workshops and lectures which will 

available this year. Take your time to read the descriptions and see what suits you best.

See you at the Skill Sessions from 7 till 11 December!

Mark Hooglugt
Chairman

7

Are you the new super potential?

I am very proud to announce that we are approaching our 

35th edition of the Wervingsdagen, a career event at the TU/e 

that, over the years, has proven to be a major �rst step in the 

direction of a dream career for our students .

Are you looking to enter the world of science or business? 

What is the right organization for you? Do you want to get 

started in Brainport Eindhoven, the technological heart of the 

Netherlands? It’s up to you. You are in the starting blocks of 

your career and you can decide for yourself what your future 

will look like because you have what it takes. The theme of 

these Wervingsdagen underlines this because now is the time for 

companies to discover your talents: 

‘Are you the new super potential?’

This year again the Wervingsdagen are made up of three components: the Skill Sessions, the 

Career Expo and the Interviewing Days. The Skill Sessions comprise a week of workshops that 

focus, among other things, on the job application process and your own development. During 

the Career Expo you will get to meet technology companies and institutions. And they get to 

know you, too, because as a TU/e graduate you are a problem-solver able to design new products, 

processes and systems. You are able to pick up new developments by yourself and increasingly 

focus on new societal challenges. You are the super potential they are looking for! And once 

all these di�erent companies discover your qualities, they will want to talk to you during the 

Interviewing Days, which provides the perfect opportunity to �nd out what the company is all 

about, inside out.

So if you want to get your career o� to a good start, you should �nd out what the business 

possibilities are in good time. After all, a good start is half the work. The Wervingsdagen o�er you 

a real opportunity to take that �rst step in the right direction. 

I wish you success during the Wervingsdagen!

 

Frank Baaijens

Rector Magni�cus
Eindhoven University of Technology

FOREWORD
RECTOR MAGNIFICUS

FOREWORD
CHAIRMAN
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De Wervingsdagen biedt vele workshops aan 

die je een goede voorbereiding geven op je 

verdere carrière . Hierbij moet je denken aan 

een Nederlands- of Engelstalige workshop 

‘Sollicitatiebrief en CV’ waarin je leert om je 

eigen CV aantrekkelijk te maken en een goede 

sollicitatiebrief te schrijven . Daarnaast zijn er 

verschillende workshops die je kunnen helpen 

in het verder sollicitatieproces, waaronder de 

workshop ‘Sollicitatiegesprek’ .

Indien je nog niet zeker weet welke kant je 

op wil in het bedrijfsleven is er een aantal 

verhelderende workshops, waaronder ‘Self-

assessment’ en ‘Personal Branding’. Hierin kun 

je bepalen welke manier van werken het best 

bij jou past en welk bedrijf hierbij zou kunnen 

passen.

Daarnaast zijn er ook workshops als ‘Persuasive 

debating’, waarin je leert om een publiek te 

overtuigen en hoe je de aandacht van het 

publiek vasthoudt.

Andere interessante workshops die aan bod 

komen tijdens de Trainingsdagen zijn ‘het 

Etiquettediner’ en ‘Werken in het buitenland’. 

Tijdens de training ‘Etiquettediner’ krijgen 

deelnemers alle wetenswaardigheden over 

stijlvol tafelen. Gedurende ‘Werken in het 

buitenland’ leer je onder andere hoe je om 

moet gaan met buitenlandse collega’s. Deze 

workshop zit vol met interessante anekdotes 

en ervaringen uit de praktijk.

Door deel te nemen aan deze of één van de 

andere workshops heb jij de mogelijkheid 

jezelf te ontwikkelen. Jij bereidt jouw toekomst 

voor. Kortom, poets je vaardigheden op tijdens 

de Trainingsdagen en schrijf je in vóór 29 

november op www.wervingsdagen.nl!

WAAROM EEN WORKSHOP
BEZOEKEN?

Every year the Wervingsdagen offers you 

many workshops for free which will help you 

to prepare yourself for a good career in the 

nearby future . We keep paying attention to 

international students every year . This year we 

offer 11 different workshops in English which 

are very useful for your future career .

First of all you can sign up for the workshop 

“Self Assessment”. In this workshop attention 

will be paid to questions like “Who am I?”,  

“What are my strengths and weaknesses?”, 

“What am I good at?”, “What do I find 

important in a job and company?”. Knowing 

the answers to these questions might make 

your quest for a job a lot easier.

Secondly, you can sign up for a workshop 

“Cover letter & CV”. In this workshop attention 

will be paid to the cover letter and your CV, 

making these more attractive and effective. 

Thirdly there is the possibility to sign up for a 

workshop “Dutch professional environment”. 

You will discover how the Dutch professional 

environment works and what the etiquettes 

are in a Dutch professional environment.

An overview of these and more workshops can 

be found on our website. By participating in 

one or more of our workshops you have the 

possibility to develop yourself. To prepare your 

fortune, sign up before November 29th on 

www.wervingsdagen.nl! 

WHY SHOULD I VISIT A
WORKSHOP?
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Tijdens de workshop self-assessment zal 

aandacht worden besteed aan vragen als 

'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?' . 

Het hebben van antwoorden op deze vragen, 

maakt de zoektocht naar een passende baan 

een stuk eenvoudiger . 

Het is tevens van belang dat je deze informatie 

weet over te brengen op een recruiter tijdens 

een sollicitatiegesprek. In de workshop worden 

individuele oefeningen gemaakt en besproken 

en gaan deelnemers aan de slag met het 

maken van een persoonlijk profiel en het 

geven van een 'persoonlijke pitch'.

SELF-
ASSESSMENT 

TRAINER CYNTHIA SCHREUDER
Deze workshop wordt verzorgd door Cynthia Schreuder. In Maastricht studeerde zij Cognitieve 

Psychologie, met als afstudeervariant Onderwijspsychologie. In Tilburg volgde zij extra vakken in 

de Arbeid- en Organisatiepsychologie. Haar afstudeeronderzoek had betrekking op procedurele 

rechtvaardigheid van de leidinggevende binnen organisaties. Na haar studie is zij werkzaam 

geweest binnen de werving en selectiebranche, o.a. als recruiter. In deze hoedanigheid gaf ze 

ook sollicitatietrainingen bij de opleiding Personeel en Arbeid van de Avans Hogeschool. Sinds 

juni 2007 is zij studentenadviseur bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) met als 

focus advisering op het gebied van loopbaan. Zij verzorgt tevens trainingen op het gebied van 

professionele vaardigheden binnen het Bachelor College en is coach bij de post-master OOTI 

binnen het Stan Ackermans Instituut.

Maandag 7 december 

9.00 - 12.00

Zaal 2, 

Traverse

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl

NL Maandag 7 december 

9.00 - 12.00

Van Trierzaal, 

Traverse

Een assessment is bedoeld om te kijken of jij 

over de competenties beschikt die nodig zijn 

voor het vervullen van de aangeboden functie .  

Middels een grondige zelfanalyse kun je je 

zelfkennis vergroten, waardoor je effectiever 

kunt opereren in diverse selectieronden. 

Tijdens deze interactieve assessment workshop 

van Qompas worden handvatten aangereikt 

om een beoordeling in een assessmentcenter 

voor te bereiden en wordt ingegaan op enkele 

assessment oefeningen. Hoe ga je om met 

een rollenspel, postbaktest, gespreksimulatie 

en groepsdiscussie? Hoe bereid je je voor 

op persoonlijkheids- en IQ-tests? De focus 

van de workshop ligt op de zelfanalyse als 

voorwaarde voor het effectief opereren in een 

assessmentcenter.

ASSESSMENT
CENTERS

TRAINER ROSALIE VAN DER TUUK
Rosalie is Talent Coach bij Qompas. Als talent coach begeleidt zij studenten met hun oriëntatie 

op de arbeidsmarkt. Je kunt bij haar terecht voor een cv-check, loopbaanadvies of voor de 

voorbereiding op je sollicitatie. Tevens heeft zij veel ervaring met het verzorgen van Sollicitatie- en 

assessmenttrainingen.

Qompas

www.qompas.nl

NL

Surrounded by Talent

DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR: DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR:
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Je gaat straks in het bedrijfsleven 

geconfronteerd worden met vergaderingen 

die niet lopen zoals jij wilt . Stoorzenders, 

spraakzame en dominante mensen kunnen een 

goede vergadering erg in de weg zitten .

Wat dit “rattengedrag” extra irritant maakt, 

is dat ze wel vaak hun zin krijgen. Dat is 

vooral jammer als je zelf wel een punt wilt 

maken. In deze training leer je als beginnende 

werknemer de agenda naar jou te zetten en 

maak je typisch rattengedrag onschadelijk. Op 

die manier laat je geen ruimte over voor slecht 

gedrag en krijgen jij en anderen ook echt de 

kans om te vergaderen over de inhoud.

HOE VANG IK
EEN RAT?

TRAINER RENEE KOOGER 
Renee Kooger gebruikt haar achtergrond als journalist om scherp en snel erachter te komen wat 

werkelijk speelt. Ze is erg to-the-point, en weet als geen ander welke vragen effectief zijn om een 

boodschap te achterhalen. Dit maakt dat ze met slimme technieken je kan helpen grote stappen 

te zetten. Renee weet typisch rattengedrag te herkennen en onschadelijk te maken. Zij deelt die 

kennis graag met je in haar trainingen.

Maandag 7 december 

14.00 - 17.00

Zaal 5, 

Traverse 

Debat.nl

www.debat.nl

NL Maandag 7 december 

14.00 - 17.00

Van Trierzaal, 

Traverse

Succesvol solliciteren begint met jezelf af te 

vragen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt . 

Tijdens deze workshop van Qompas begin je 

dan ook met een grondige zelfanalyse .  

Aan de hand van interactieve oefeningen 

ontdek je wat jouw competenties zijn. 

Daarnaast leer je hoe je in jouw cv en 

sollicitatiebrief de match met de vacature en 

het bedrijf kunt maken. Je gaat bovendien 

actief aan de slag met een veelgebruikte 

recruitmenttechniek: de STAR-methode. Dit is 

een handige methode om jouw competenties 

makkelijk aan te tonen. Na deze workshop 

zal je op een andere manier over solliciteren 

nadenken en het geleerde direct in de praktijk 

kunnen brengen!

SOLLICITATIE
GESPREK

TRAINER ROSALIE VAN DER TUUK
Rosalie is Talent Coach bij Qompas. Als talent coach begeleidt zij studenten met hun oriëntatie 

op de arbeidsmarkt. Je kunt bij haar terecht voor een cv-check, loopbaanadvies of voor de 

voorbereiding op je sollicitatie. Tevens heeft zij veel ervaring met het verzorgen van Sollicitatie- en 

assessmenttrainingen.

Qompas

www.qompas.nl

NL

Surrounded by Talent

DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR: DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR:
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Als je een onderhandeling in stapt, heb je 

uiteraard een sterk verhaal bedacht . Maar 

is het wel verstandig om direct van wal te 

steken? Jouw opponent in een onderhandeling 

heeft waarschijnlijk geheel andere plannen .

Voordat je het weet kan je verhaal het raam 

uit en beland je in een woordenstrijd. Dit is te 

voorkomen: door strategieën te gebruiken om 

op de ander aan te haken en zo jouw punten 

te brengen, maken dat jouw punten veel beter 

aan bod komen. In deze training leer je tactisch 

handelen tijdens een onderhandeling. Je leert 

de juiste vragen stellen en de ander mee te 

nemen in jouw verhaal. Zo win je niet alleen 

vaker, je doet het ook in prettige gesprekken. 

STRATEGISCH
ONDERHANDELEN

TRAINER RUUD DE JOODE 
Ruud de Joode is een echte gangmaker voor betere debatten. Hij weet hoe je vorm en inhoud 

tot een overtuigend geheel smeedt. In zijn training kun je rekenen op een gedegen en praktische 

inhoud. Hij is zowel in de politiek als bedrijfsleven actief en werkt daar veel met consultants. 

Door die achtergrond kan hij een goed beeld geven van de valkuilen in de praktijk. Die ervaring 

deelt hij met je tijdens zijn trainingen, zodat je goed beslagen ten ijs komt op de werkvloer in het 

bedrijfsleven.

Maandag 7 december 

18.30 - 21.30

Zaal 5, 

Traverse 

Debat.nl

www.debat.nl

NL

Zeker als je afhankelijk bent van anderen zeg 

je veel te snel ja . Of dat nu komt omdat je nog 

een tijdelijk contract hebt of hoopt een goed 

cijfer te halen, mensen zijn geneigd vooral te 

willen pleasen .

Dit maakt het lastig om aan al die 

verwachtingen te kunnen voldoen en dat 

komt het resultaat van je belofte vaak niet 

ten goede. Tijdens deze training leer je op 

een charmante wijze voorstellen af te wijzen. 

Het is immers belangrijk dat je de ander het 

gevoel geeft hem of haar vooral een dienst te 

bewijzen door nee te zeggen. Dit kan alleen 

als je goed naar de ander luistert. Na deze 

bijeenkomst zie je nee zeggen niet meer als 

een probleem, maar als een mogelijkheid. 

ZEG EENS
NEE

TRAINER RENEE KOOGER 
Renee Kooger gebruikt haar achtergrond als journalist om scherp en snel erachter te komen wat 

werkelijk speelt. Ze is erg to-the-point, en weet als geen ander welke vragen effectief zijn om een 

boodschap te achterhalen. Dit maakt dat ze met slimme technieken je kan helpen grote stappen 

te zetten. Renee weet typisch rattengedrag te herkennen en onschadelijk te maken. Zij deelt die 

kennis graag met je in haar trainingen.

Maandag 7 december 

18.30 - 21.30

Zaal 3, 

Traverse

Debat.nl

www.debat.nl

NL

DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR: DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR:
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Professionele omgangsvormen zijn essentieel voor 

effectieve relaties . Etiquette heeft alles te maken 

met normen en waarden . De regeltjes vormen een 

steuntje in de rug tijdens het zakendoen . Zeker 

geen saai onderwerp maar boeiend en actueel; 

professionele omgangsvormen zijn de sleutel tot 

succes, good manners mean good business! 

Wat trek ik aan bij een zakelijk diner, mag 

ik smakelijk eten zeggen, ga je direct aan 

tafel tijdens een zakelijke lunch? Tijdens het 

etiquettediner nemen we de verschillende 

gedragsregels onder de loep en kijken we welke 

gedragsregels we moeten hanteren.

We vertellen de deelnemers alle 

wetenswaardigheden over stijlvol tafelen 

en zakendoen. De interactieve workshop is 

gelardeerd met anekdotes en ervaringen 

uit de praktijk. De opgedane kennis is direct 

toepasbaar tijdens het diner waar wij enkele 

prettige hindernissen inbouwen. Het doel is meer 

ontspannen dineren en een professionele indruk 

achterlaten bij relaties, vrienden en familie. 

Programma:  Etiquette in historisch perspectief, 

spelregels bij het diner, het ABC van de 

tafeletiquette, gasten ontvangen, gastheerschap, 

receptiebezoek, dresscodes en communicatie.

ETIQUETTE
DINER

TRAINER MEA GERRITS 
Mea Gerrits volgde haar opleiding aan de Hotelschool Den Haag, internationale school voor Hotel 

Management. Als manager Interne zaken en hospitality bij de Werkgeversvereniging FME/CWM, 

deed zij ruime ervaring op in het organiseren en uitvoeren van ontvangsten en vergaderingen, relatie 

evenementen, diners, trainingen en coaching. Mea geeft op geheel eigen wijze en met veel enthousiasme 

en deskundigheid, trainingen en workshops aan particuliere instellingen, hogescholen, universiteiten en 

bij overheidsorganisaties.  Daarnaast begeleidt ze etiquettediners en lunches, en geeft ze privé trainingen.

Ma. 7 december & Woe. 9 december

17.45 - 21.30*

Hotel Pullman MGN Hospitality Advice

www.excellenttaste.nl

NL

De laatste met wie je een strijd aan wilt gaan 

is je directe leidinggevende . Dat betekent 

natuurlijk niet dat je niks vindt of wilt 

bereiken .

Het vinden van de juiste wijze van interactie 

zonder iemand voor het hoofd te stoten is dan 

echt cruciaal. In deze training leer je vanuit 

jouw rol als junior omgaan met autoriteit, op 

die manier kan je wel je punt maken zonder 

dat dat aanvallend overkomt. Om bewust te 

kunnen beïnvloeden is het erg belangrijk dat je 

gedrag van anderen kan herkennen en dat je 

doorziet wat er van jou gevraagd wordt in een 

gesprek. Een expert die onder meer consultants 

en lobbyisten traint, deelt de belangrijkste 

lessen met je en laat je ervaren wat wel werkt 

en wat juist niet.

EFFECTIEF
BEÏNVLOEDEN

TRAINER IMRE VÉGH 
Imre Végh is senior trainer bij Debat.nl en eerder ook bij de Wervingsdagen actief geweest. Met 

zijn debatachtergrond weet hij iedereen actief te prikkelen volop aan de training deel te nemen, 

en door zijn uitgebreide ervaring als trainer zorgt hij er voor dat iedereen volop aan bod komt. 

Imre is expert op het gebied van non-verbale communicatie en ontspannen presenteren. Je kunt 

erop rekenen deze vaardigheden van hem te leren in zijn trainingen.

Dinsdag 8 december 

9.00 - 12.00

Zaal 5, 

Traverse 

Debat.nl

www.debat.nl

NL

DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR: DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR:

* LET OP: Deze workshop begint om 17:45 uur en duurt tot 21:30 uur.
De training vindt plaats bij Hotel Pullman Eindhoven Cocagne.
Kosten voor deelname bedragen € 15,-.
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Hoe komt het dat de ene persoon vaker 

gevraagd wordt dan de andere? Ligt dat 

aan de objectieve kwaliteit of aan de 

kwaliteitsbeleving? Hoe zorg je ervoor dat de 

mensen om je heen je zien zoals je gezien wilt 

worden en je vragen voor de dingen waarvoor 

je gevraagd wilt worden?

Personal Branding is een manier van denken 

en werken gericht op het verhogen van je 

zichtbaarheid, herkenbaarheid en toegevoegde 

waarde. Bij alles wat je doet, bedenken of en 

op welke manier je er meer uit kunt halen. 

Kun je jezelf, je kennis, ervaring of behaalde 

resultaten relevant laten zijn voor nog meer 

mensen? 

Personal Branding is een sociale mind set: 

op welke manier kun je jouw betekenis voor 

anderen verder verhogen. Personal Branding 

gaat ook over de manier waarop je het 

gevoel dat andere mensen over jou hebben 

op een authentieke en positieve manier kunt 

beïnvloeden. Tijdens de workshop gaan we aan 

de slag met de vier Personal Branding pijlers: 

I. het benoemen van de activiteiten, diensten, 

resultaten en kennisgebieden waarop je 

gevonden wilt worden; II. het vertellen van je 

verhaal; III. het uitdragen wie je bent en waar 

je voor staat en IV. op zoek naar #samenbeter. 

Daarmee is de workshop een eerste stap naar 

je afstudeerproject, een stage of je eerste baan.

PERSONAL
BRANDING 

TRAINER TOM SCHOLTE
Tom Scholte is directeur/eigenaar van Scholte Personal Branding. Scholte is een ondernemende en 

motiverende Personal Branding Specialist die professionals traint en adviseert bij het ontdekken, 

verhogen en zichtbaar maken van hun onderscheidende waarde. Scholte is auteur van de boeken 

“Personal brand.nl” (2009) en “Hoe je goed gevonden wordt” (2012). Deze boeken gaan in op 

de kansen en mogelijkheden van online personal branding. Scholte Personal Branding adviseert 

organisaties hoe zij met behulp van personal branding het zelfbewustzijn, de verantwoordelijkheid 

en daarmee de effectiviteit van hun medewerkers kunnen verhogen. Speciale aandacht hierbij 

gaat uit naar het creëren van belevenissen en de inzet van ‘social media’ zoals LinkedIn en Twitter.

Dinsdag 8 december 

9.00 - 12.00

Zaal 3, 

Traverse

Firma de Groot

www.firmadegroot.nl

NL

Sta je gespannen voor een groep? Raak je wel 

eens je woorden kwijt? Wil je alleen het beste 

van jezelf laten zien aan anderen? Dan is de 

training “Ontspannen Presenteren” iets voor 

jou .

Tijdens de bijeenkomst leer je hoe je 

ontspannen voor grote en kleine groepen kan 

presenteren. Anderen beoordelen jou immers 

voor een groot deel aan de hand van wat 

zij zien en niet van wat zij horen. We kijken 

naar het inzetten van je stem, het gebruik 

van je handen en je gehele lichaamshouding. 

Misschien wel het belangrijkste, we leren 

je hoe je spanning weer los kan laten. Deze 

training is een goede basis voor iedereen 

die van plan is om nog presentaties te geven 

of anderen te overtuigen. De training in de 

avond, “Spreken als Obama”, sluit hier goed 

bij aan. 

ONTSPANNEN
PRESENTEREN

TRAINER IMRE VÉGH 
Imre Végh is senior trainer bij Debat.nl en eerder ook bij de Wervingsdagen actief geweest. Met 

zijn debatachtergrond weet hij iedereen actief te prikkelen volop aan de training deel te nemen, 

en door zijn uitgebreide ervaring als trainer zorgt hij er voor dat iedereen volop aan bod komt. 

Imre is expert op het gebied van non-verbale communicatie en ontspannen presenteren. Je kunt 

erop rekenen deze vaardigheden van hem te leren in zijn trainingen.

Dinsdag 8 december 

14.00 - 17.00

Zaal 5, 

Traverse 

Debat.nl

www.debat.nl

NL
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Een sollicitatiebrief en een CV zijn vaak de 

eerste kennismaking die een recruiter met jou 

heeft . De eerste indruk is doorslaggevend . Hoe 

zorg je er nou voor dat je op basis van jouw 

sollicitatiebrief en CV geselecteerd wordt?

Op internet staan legio voorbeelden met een 

goede format die je kunt gebruiken. Het gaat 

echter vooral om de inhoud. In samenwerking 

met een aantal recruiters en managers uit het 

bedrijfsleven is deze training ontwikkeld. Je 

leert wat je juist in je CV moet zetten en wat in 

je sollicitatiebrief. Je krijgt tips en inzicht in de 

do’s en de don’ts.

Leerdoelen

• In deze training leer je hoe je gestructureerd  

 een professioneel CV maakt.

• Je krijgt inzicht in waar recruiters op letten  

 en tips om hier op in te spelen.

• Je bent in staat een onderscheidend CV op te  

 stellen.

• Je weet welke elementen onderdeel zijn van  

 een effectieve sollicitatiebrief. 

• Je leert hoe recruiters naar een brief kijken  

 en hoe zij te werk gaan.

• Je weet jezelf onderscheidend en   

 overtuigend schriftelijk te presenteren.

SOLLICITATIEBRIEF
& CV

TRAINER WENDY GRANDJEAN 
Mijn naam is Wendy Grandjean. Sinds ruim 10 jaar ben ik werkzaam als trainer en coach. Sinds 

5 jaar mag ik dagelijks met veel plezier mijn vak uitoefenen vanuit mijn eigen organisatie 

Xcdes. Mijn specialisaties liggen op het vlak van management vaardigheden, communicatie en 

commerciële vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Onder het label "De Sollicitatietrainer" 

help ik tevens mensen die op zoek zijn naar nieuw werk of die ambities willen realiseren 

vanuit hun huidige functie. Voor deze doelgroep geef ik sollicitatietrainingen en bied ik 

loopbaanbegeleiding. In mijn werk heb ik veel aandacht voor het gedrag van mensen en de 

omgevingsfactoren die daar invloed op uitoefenen. De kennis vanuit mijn studie arbeids- en 

organisatiepsychologie gebruik ik om managers en medewerkers meer inzicht te geven in dagelijks 

gedrag en het effect daarvan. Sinds 2014 geef ik ook live virtuele trainingen. In een virtual 

classroom hebben deelnemers en trainer live contact met elkaar.

Dinsdag 8 december 

14.00 - 17.00

Zaal 2, 

Traverse 

Xcdes

www.xcdes.nl

NL

Wij ervaren de laatste jaren steeds meer 

druk, zowel privé als tijdens de studie . Voor 

studenten wordt die last vaak verergerd door 

de studie gecombineerd met een bijbaan . Dat 

leidt tot stress en zelfs steeds vaker tot een 

burn-out . 

Hans van Os geeft je vanavond een kijkje in de 

wereld van de stress: Wat is stress eigenlijk? 

Wat zijn de gevolgen van stress? Hoe wordt 

stress veroorzaakt? Wat kun je zelf doen om 

beter met stress om te gaan?

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen 

van de laatste jaren is het besef dat je er zelf 

voor kunt zorgen dat je beter om kunt gaan 

met factoren waar je geen invloed op hebt. 

Dat zorgt voor rust in je hoofd en rust in je 

lijf. Daarvoor zijn technieken beschikbaar die 

inmiddels wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Je kunt ook meten of je inspanningen resultaat 

opleveren. Je voelt niet alleen dat je rustiger 

en evenwichtiger wordt, je kunt het ook zien. 

Hans van Os laat je vanavond kennis maken 

met biofeedback: één van de methoden 

waarmee je er achter kunt komen of je last 

hebt van onrust in je lichaam.

Tenslotte doe je een oefening die je leert om 

beter naar de signalen uit je lijf te luisteren, de 

zogenoemde attentietraining. Een bijkomend 

voordeel van de oefening is dat je je er heerlijk 

ontspannen door voelt.

OMGAAN
MET STRESS

TRAINER HANS VAN OS 
Hans van Os heeft jarenlang als directeur/rector gewerkt op middelbare scholen in Noord-Brabant. 

Op enig moment ontdekte hij dat zijn docenten veel beter hun werk konden doen, wanneer zij 

minder last hadden van stress. Niet alleen werden zij effectiever, de sfeer binnen hun lessen werd 

beter waardoor de leerlingen ook betere prestaties gingen leveren. Daarop ontwikkelde hij een 

training waarin de deelnemers technieken aanleren om beter met stress en werkdruk om te gaan.

Een eerste pilot op een middelbare school in Veldhoven verliep zó succesvol, dat de Raad van 

Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs van Os verzocht om ook op andere scholen in Noord-

Brabant trainingen te verzorgen voor onderwijspersoneel. Sinds 2013 traint van Os ook mensen uit 

bedrijven via Ontspanningstraining Hans van Os. Weekblad Intermediair noemde in februari 2015 

de trainingen van van Os als beste om via ontspanning tot betere productiviteit te komen. 

Dinsdag 8 december 

18.30 - 21.30

Zaal 3, 

Traverse 

Ontspanningstrainingen

www.ontspanningstraining.nl

NL
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Grote sprekers kennen we allemaal, maar 

waarom we ze zo goed vinden, is vaak lastig 

onder woorden te brengen . Als het je lukt 

om ontspannen voor een groep te staan, 

moet je nog wel de woorden weten die ook 

daadwerkelijk overtuigen .

In deze training leer je technieken die zelfs 

Obama gebruikt tijdens zijn speeches. Door te 

analyseren wat hij doet, leer je het zelf ook 

toepassen. Zo kan je de keuze maken welke 

woorden je met extra impact uit wilt spreken. 

Op die wijze garandeer je dat de ander goed 

kan volgen wat jouw belangrijkste punten zijn. 

Een krachtige opening, de juiste beeldspraak 

en beproefde spreekstructuren helpen je 

indruk te maken op je publiek. In deze cursus 

leer je van een van de grootste sprekers van 

deze tijd!

SPREKEN
ALS OBAMA

TRAINER IMRE VÉGH 
Imre Végh is senior trainer bij Debat.nl en eerder ook bij de Wervingsdagen actief geweest. Met 

zijn debatachtergrond weet hij iedereen actief te prikkelen volop aan de training deel te nemen, 

en door zijn uitgebreide ervaring als trainer zorgt hij er voor dat iedereen volop aan bod komt. 

Imre is expert op het gebied van non-verbale communicatie en ontspannen presenteren. Je kunt 

erop rekenen deze vaardigheden van hem te leren in zijn trainingen.

Dinsdag 8 december 

18.30 - 21.30

Dorgelozaal, 

Traverse 

Debat.nl

www.debat.nl

NL

Basiskennis wijn draagt bij aan je bildung! 

Wijn is een inspiratiebron voor schrijvers, 

dichters en wetenschappers, daarnaast een 

geliefd onderwerp voor small talk .

Tijdens de interactieve workshop, het 

smaakcollege, maken de studenten kennis met 

de veelzijdigheid van de druif en de wijnen die 

hiervan gemaakt worden.

De deelnemers zijn in staat na afloop van 

de workshop een proefnotitie te maken, en 

beheersen de basiskennis om wijnen te kunnen 

beoordelen en proeven. Samen gaan we, 

tijdens een rondreis langs de oude wijngaarden 

van Europa, op zoek naar de verschillende 

smaakstijlen in wijn.

WIJN
PROEVERIJ

TRAINER MEA GERRITS 
Mea Gerrits volgde haar opleiding aan de Hotelschool Den Haag, internationale school voor Hotel 

Management. Als manager Interne zaken en hospitality bij de Werkgeversvereniging FME/CWM, 

deed zij ruime ervaring op in het organiseren en uitvoeren van ontvangsten en vergaderingen, 

relatie evenementen, diners, trainingen en coaching. 

De behoefte vanuit de markt aan kennis en vaardigheden op het gebied van zakelijke 

omgangsvormen en etiquette leidde in 1994 tot de oprichting van MGN Hospitality Advice. Het 

adviesbureau specialiseert zich vooral in de hedendaagse zakelijke omgangsvormen, hospitality 

en etiquette. Mea geeft op geheel eigen wijze en met veel enthousiasme en  deskundigheid, 

trainingen en workshops aan particuliere instellingen, hogescholen, universiteiten en bij 

overheidsorganisaties.  Daarnaast begeleidt ze etiquettediners en lunches, en geeft ze privé 

trainingen.

Dinsdag 8 december

18.30 - 21.30

Hotel Pullman** MGN Hospitality Advice

www.excellenttaste.nl

NL
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** LET OP: De training vindt plaats bij Pullman Eindhoven Cocagne. 
Kosten voor deelname bedragen € 10,-.       
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Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel 

internationale contacten; docenten, 

medestudenten, collega’s, klanten… Zeker 

voor universitair opgeleiden is het in deze 

globaliserende wereld bijna onmogelijk om 

alleen met mensen uit je eigen cultuur om te 

gaan .

Het probleem met cultuur is dat je eigen 

cultuur je 'normaal' is. Er wordt niet veel over 

gepraat, maar je wordt wel aangekeken als 

je iets ‘raars’ doet – in de ogen van de ander 

dan. In deze training leggen we eerst kort uit 

wat cultuur nou eigenlijk is en waarom het zo 

gemakkelijk is om misverstanden te krijgen met 

iemand uit een andere cultuur. 

Het grootste gedeelte van de tijd werken we 

aan het verbeteren van jouw vaardigheden 

om met cultuurverschillen om te gaan. Want 

kennis van cultuurverschillen is één, maar het 

is veel belangrijker om te weten hoe je er mee 

om kunt gaan!

We beginnen met een korte test om je eigen 

cultuur in kaart te brengen, en na een korte 

uitleg hierover gaan we oefeningen doen 

in het overbruggen van ‘cultural  gaps’. 

Denk aan het analyseren van filmscènes, een 

communicatieoefening, stellingenspel en een 

korte case study.

OMGAAN
MET CULTUURVERSCHILLEN

TRAINER ANNE-MARIE DINGEMANS 
Veertien jaar internationale managementervaring heeft Anne-Marie doen beseffen dat mensen 

elkaar ontzettend snel verkeerd begrijpen en dat miscommunicatie vaak de oorzaak is waardoor 

samenwerkingsverbanden niet naar verwachting verlopen. 

Ze heeft haar leidinggevende pet afgezet en is haar eigen bedrijf gestart, met als doel mensen te 

helpen hun werk beter en prettiger te kunnen doen. Haar motto is: bewustwording is 80% van de 

oplossing. Deelnemers zeggen vaak dat Anne-Marie een heleboel Brabantse gezelligheid en wat 

(komisch) theater naar een training brengt. 

Anne-Marie heeft op 3 continenten gewoond, met 42 landen zaken gedaan, en spreekt vloeiend 

Nederlands, Engels, Spaans en Duits.

Woensdag 9 december 

9.00 - 12.00

Zaal 5, 

Traverse 

Globalizen

www.globalizen.nl

NL

Innovaties gaan steeds sneller en hebben 

impact op organisaties en maatschappij . 

Anno nu raken consumenten steeds beter 

georganiseerd via fora en netwerken en zijn 

zich meer dan ooit bewuster van hun rol .

Een aankoop wordt een customer journey en 

authenticiteit van het bedrijf telt steeds meer 

mee. Consumenten en organisaties stellen, 

naast eisen aan product/dienst, ook eisen 

aan de totstandkoming, dus het sociale en 

ecologische aspect van het business model 

van de onderneming. Ook de manier waarop 

bedrijven en organisaties met elkaar zaken 

doen ontwikkelt zich.

Je kunt jezelf afvragen: Hoe creëer ik een 

bedrijf waar de groei toekomstbestendig is? 

Het is goed om daar eens op in te zoomen. Het 

gaat gepaard met veranderen. Maar let op; 

veranderen is geen event!

In het eerste deel van de workshop krijg je 

uitleg over Nieuwe Business Modellen in 

de WEconomy aan de hand van praktische 

voorbeelden. In het tweede deel ga je zelf aan 

de slag met jouw idee, concept, project: Waar 

kunnen we meervoudig waarde creëren?

HOE BEGIN IK 
EEN ONDERNEMING?

TRAINER GEERT VAN SEETERS
Deze docent is naast dat hij werkzaam is voor De Laat Kenniscentrum, tevens  parttime verbonden 

aan het lectoraat van Fontys Hogeschool Marketing en Management in Eindhoven.  Co-auteur van 

het boek “Nieuwe Business Modellen in de WEconomy: Samen Werken aan Waardecreatie” Jan 

Jonker, 2014. Het boek was genomineerd voor managementboek van het jaar 2015.

Van huis uit strategisch marketeer en vakgebieden:  strategische marketing,  salesmanagement 

en coaching. Geert  is sparringpartner  bij de opzet/vernieuwing van business modellen.  Met ‘the 

why’ van de ondernemer of organisatie als vertrekpunt, wordt meervoudig waarde gecreëerd.

Motto van Geert: Duurzaamheid wordt volwassen en authenticiteit in ondernemerschap wordt 

steeds belangrijker. Daar ben ik blij mee, ook als mens… “We zijn immers allemaal astronauten 

van ruimteschip Aarde” –Wubbo Ockels-

Woensdag 9 december 

9.00 - 12.00

Zaal 3, 

Traverse 

De Laat Kenniscentrum

www.delaatkenniscentrum.nl

NL
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TeX is een (gratis) tekstverwerker uit 1978 die 

binnen de universitaire wereld nog steeds de 

standaard is . 

TeX en LaTeX worden voor veel 

verslagen, papers, boeken, tijdschriften en 

wetenschappelijke artikelen gebruikt, omdat 

je onbegrensde mogelijkheden hebt voor 

bijvoorbeeld het maken van mooie formules, 

grafieken of het weergeven van data, en 

omdat de rendering van gewone tekst mooier 

is dan in programma's als Word. Omdat TeX 

een volledige programmeertaal is, kun je er 

ook heel gemakkelijk eigen commando's en 

scripts aan toevoegen, en kun je elementen die 

je vaker gebruikt snel automatiseren.

In deze beginnerscursus gaan we met LaTeX 

aan de slag en leer je hoe je makkelijk een 

verslag of ander document kunt maken. Er is 

geen voorkennis vereist.

LATEX

TRAINER BOR DE KOCK
Bor de Kock is masterstudent Cyber Security aan de TU/e en de Radboud Universiteit. Hij haalde 

zijn bachelor Technische Informatica in Eindhoven met een minor in Taalwetenschap (UvA), en 

was in 2014-2015 secretaris van studievereniging GEWIS. Daarnaast werkt hij als tekstschrijver en 

studievoorlichter. Zowel in zijn bestuursjaar als tijdens zijn opleiding is Bor tot een groot LaTeX-

enthousiasteling uitgegroeid, die graag even een momentje pakt om uit te leggen waarom je met 

een simpel stukje code in staat bent jezelf veel werk te besparen.

Woensdag 9 december 

9.00 - 12.00

Van Trierzaal, 

Traverse 

Bor de KockNL

Het is geen geheim dat beginnende beleggers 

het vaak moeilijk hebben om door de 

vele bomen het bos te zien . Steeds meer 

beginnende beleggers kiezen er voor om bij 

hun investering meteen in aandelen te duiken . 

Hoewel dat natuurlijk hun goed recht is, zijn ze 

zich vaak niet bewust van de risico’s die ze op 

deze manier lopen .

Sterker nog, onderzoeken die werden 

uitgevoerd bij beleggers hebben aangetoond 

dat het overgrote merendeel van de beginners 

het verschil tussen een obligatie en aandeel 

niet begreep. Op zich is dit natuurlijk geen 

ramp, maar wanneer je van plan bent om 

een beleggingsportefeuille aan te leggen, 

is dit basiskennis die essentieel is om niet 

tegen pijnlijke vergissingen aan te lopen. 

Steeds meer beginnende beleggers kiezen 

voor de zekerheid van zogenaamde fondsen. 

Fondsen kunnen we eigenlijk het eenvoudigst 

voorstellen als een verzameling van allerhande 

aandelen die door de fondsbeheerder steeds 

wordt geactualiseerd.

Tijdens de workshop 'Leren Beleggen' 

worden de verschillende beleggingsvormen 

toegelicht, maar ook de kansen en risico's 

die hiermee gepaard gaan. Je leert hoe je 

een beleggingsportefeuille kunt inrichten. 

Maar dan, wanneer is het tijd om je 

beleggingsportefeuille aan te passen? 

Welke invloeden hebben betrekking op je 

beleggingen? Winst nemen of niet? Met 

beleggen ben je altijd bezig afwegingen te 

maken.

Aan het eind van de workshop stel je een 

fictieve portefeuille samen en worden 

(interactief) een aantal scenario's besproken.

LEREN 
BELEGGEN

TRAINER HARM LINSSEN
Mijn interesse voor de financiële markten en beleggen is ontstaan gedurende mijn studie. Direct na 

mijn studie heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt en ben ik gestart op de beleggingsafdeling 

van een grootbank. Met diverse vervolgstudies ‘on the job’ en het opdoen van ervaring heb ik me 

ontwikkeld tot gecertificeerd beleggingsspecialist. Na ruim 14 jaar werkzaam te zijn geweest bij 

een grootbank, was de overstap naar een kleinere en meer persoonlijke vermogensadviespartij een 

bewuste keuze. Mijn relaties bestaan met name uit vermogende particulieren, ondernemers en 

medisch specialisten.

Woensdag 9 december 

14:00 – 17:00

Zaal 3, 

Traverse 

De Laat Kenniscentrum

www.delaatkenniscentrum.nl

NL
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Wist je dat de meeste mensen die in het 

buitenland gaan werken, niet hun hele 

contract volmaken? Wonen en werken in een 

ander land is een fantastisch avontuur, maar er 

zijn veel obstakels die een volledige integratie 

moeilijk maken . 

In deze training gaan we in op de grootste 

culturele verschillen met Nederland, maar 

geven we je ook handvatten om die verschillen 

te overbruggen. Zo wordt je verblijf in het 

buitenland een stuk aangenamer, en helpt het 

je je werk naar tevredenheid uit te voeren. 

De insteek van de training is ontspannen 

en interactief. We maken gebruik van 

voorbeelden en anekdotes uit de praktijk, 

video’s, en korte en langere oefeningen. 

Kom je naar deze training, dan moet je een 

typisch Nederlands voorwerp meenemen! 

De training bestaat uit vier onderdelen: 

1. Nederlanders in het buitenland 

2. De grootste culturele verschillen 

3. Omgang met leidinggevenden

4. Omgang met collega’s

WERKEN
IN HET BUITENLAND

TRAINER ANNE-MARIE DINGEMANS 
Veertien jaar internationale managementervaring heeft Anne-Marie doen beseffen dat mensen 

elkaar ontzettend snel verkeerd begrijpen en dat miscommunicatie vaak de oorzaak is waardoor 

samenwerkingsverbanden niet naar verwachting verlopen. 

Ze heeft haar leidinggevende pet afgezet en is haar eigen bedrijf gestart, met als doel mensen te 

helpen hun werk beter en prettiger te kunnen doen. Haar motto is: bewustwording is 80% van de 

oplossing. Deelnemers zeggen vaak dat Anne-Marie een heleboel Brabantse gezelligheid en wat 

(komisch) theater naar een training brengt. 

Anne-Marie heeft op 3 continenten gewoond, met 42 landen zaken gedaan, en spreekt vloeiend 

Nederlands, Engels, Spaans en Duits.

Woensdag 9 december 

14.00 - 17.00

Zaal 5, 

Traverse 

Globalizen

www.globalizen.nl

NL

Gefeliciteerd, je hebt een baan gevonden! 

Je werkgever heeft je uitgenodigd voor een 

arbeidsvoorwaardengesprek . Hoe voer je 

salarisonderhandelingen en waar dien je op te 

letten bij het tekenen van een arbeidscontract?

Wat zijn de ins en outs voor het voeren 

van zo'n gesprek? Ga je meteen akkoord 

met het aanbod dat je ontvangt? Bevat 

jouw arbeidscontract een opzegtermijn of 

concurrentiebeding? Hoe werkt het met 

de pensioenregeling? En is jouw salaris 

marktconform? Dit zijn allemaal vragen 

die aan bod komen tijdens de workshop 

Salarisonderhandelingen. Je krijgt een 

beter overzicht van alle aspecten waar je 

alert op dient te zijn en werkt aan je eigen 

onderhandelingsvaardigheden.

SALARIS
ONDERHANDELINGEN

TRAINER JANNEKE VAN BAALEN
Deze workshop wordt verzorgd door Janneke van Baalen. Zij heeft werktuigbouwkunde 

gestudeerd aan de TU in Eindhoven. Daarna heeft ze 5 jaar bij TNO gewerkt als consultant en 

projectleider. Ze is zich in de loop der tijd, naast haar eigenlijke functie, steeds meer bezig gaan 

houden met zaken zoals recruitment, training, coaching en competentieontwikkeling. Ze heeft 

ontdekt dat haar passie veel meer bij "de mens" ligt in plaats van bij "de techniek". Daarom heeft 

zij in 2012 een carrièreswitch gemaakt naar coach/trainer. Zij richt zich op technische studenten  en 

young professionals, waarbij haar focus ligt op carrière- en competentieontwikkeling door middel 

van het geven trainingen, vakken, workshops en individuele coaching.

Woensdag 9 december 

14.00 - 17.00

Zaal 2, 

Traverse

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl

NL
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Pitcholoog™ (Elevator Pitch, Media- en 

Presentatietrainer) Edo van Santen leert je de 

geheimen van succesvolle communicatie, en 

leert je dat ook jij zonder angst, met plezier, 

en vanuit jouw kracht, authenticiteit en passie 

kunt presenteren .

Niet alleen spreken voor een groep, op het 

podium of voor de camera, maar ook in je 

studie. Je leert hoe de Elevator Pitch echt 

werkt, kort en krachtig je boodschap over te 

brengen. Hoe ga je om met tijdsdruk, hoe zorg 

je er voor dat je boodschap écht overkomt in 

korte tijd? Meer informatie:

http://www.edovansanten.nl .

PS Als je éénmaal doorkrijgt hoe communicatie 

nou écht werkt, vergroot je je kansen op 

succes. Niet alleen in je studie, maar ook in 

persoonlijke communicatie. Dit is geen loze 

belofte, maar de keiharde waarheid. Kortom, 

deze masterclass van toptrainer Edo van Santen 

mag je niet missen.

ELEVATOR
PITCH

TRAINER EDO VAN SANTEN
Pitcholoog™ Edo van Santen (1958), Elevator Pitch Coach, Mediatrainer, Presentatie Trainer/

Coach, spreker en presentator, innovatief ondernemer. Sinds 2005 begeleidt Edo ambitieuze, 

innovatieve en ondernemende mensen in hun presentatie- en communicatietechniek. Daarnaast 

is Edo betrokken geweest bij de opzet van meerdere bedrijven. Edo’s ervaring omvat ruim 30 jaar 

in de hectische internationale zakenwereld van het bankwezen en de ICT industrie. Hij heeft in 

Amsterdam, New York en Silicon Valley gewerkt voor Fortune-500 bedrijven als ABN Amro, Chase 

Manhattan en KPMG, en bediende wereldwijde klanten. Naast het feit dat Edo als trainer en coach 

heel bijzondere resultaten weet te boeken, beschikt Edo over ruime ervaring als ondernemer en 

investeerder.

Woensdag 9 december 

14.00 - 17.00

Dorgelozaal, 

Traverse 

Edovansanten.nl

www.edovansanten.nl

NL

Heb je als student regelmatig te maken met 

tijdgebrek en word je ook overspoeld door een 

overvloed aan informatie?

Je wilt tijd besparen, je studie goed voortzetten 

en toch ‘up to date’ blijven van allerlei andere 

zaken? Heb je soms geen zin in het verwerken 

van de noodzakelijke leesstof? Of wil je 

gewoon effectiever leren? Dan is de workshop 

sneller lezen een uitkomst voor je!

In onze workshop ‘Sneller Lezen’ leer je niet 

alleen sneller te lezen, maar ook hoofd- en 

bijzaken te scheiden en doeltreffender en 

sneller tot de kern van de zaak door te dringen. 

Aan de hand van praktijkoefeningen leer je 

nieuwe vaardigheden aan waarmee je direct 

aan de slag kunt, zowel in jouw werk, studie, 

binnen de vereniging of gewoon thuis.

SNELLER
LEZEN

TRAINER JACK VERREUSSEL
Jack Verreussel is eigenaar van Competenza, Coaching, Training & Advies. Hij heeft jarenlang een 

leidinggevende functie gehad in het bankwezen en is nu diverse jaren actief om zijn kennis en 

ervaring op gebied van leidinggeven, communicatie, coaching en teambuilding over te dragen aan 

managers, directeuren, ondernemers en studenten. 

Hij verzorgt trainingen in het bankwezen, de gezondheidszorg, gemeenten en in het midden- 

en kleinbedrijf. Daarnaast verzorgt hij regelmatig gastcolleges aan de Fontys Hogescholen te 

Eindhoven en Sittard.

Verreussel: “Mijn persoonlijke passie is een bijdrage te leveren aan de groei c.q. ontwikkeling van 

andere mensen. Actief bezig zijn met andere mensen, daar krijg ik energie van!”

Woensdag 9 december 

18.30 - 21.30

Zaal 3, 

Traverse

Competenza

www.compentenza.nu

NL

DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR: DAG + TIJDSTIP: LOCATIE: TAAL: DOOR:



32 33

Skill Sessions 7th - 11th December 2015 Skill Sessions 7th - 11th December 2015NL NL

In de workshop wordt ingegaan op zaken 

waarmee in principe iedere Nederlander te 

maken krijgt wanneer men op eigen benen 

komt te staan . 

Studenten die op kamers wonen krijgen 

te maken met financiële zaken zoals huur, 

belastingen en verzekeringen. Als je een 

studentenbaan hebt, krijg je ook te maken 

met zaken als loonbelastingen en eventuele 

aangiftes die gedaan moeten worden om de 

eventueel teveel betaalde belasting terug te 

krijgen. Ook wordt het verschil tussen bruto en 

netto salaris toegelicht.

Als men na het afstuderen vervolgens te 

maken krijgt met een baan, kopen van 

een huis, leaseauto, pensioenen en allerlei 

verzekeringen, zal men zeker baat hebben bij 

de zaken die zijn besproken in deze workshop. 

Kortom, met de onderwerpen die in deze 

workshop worden besproken, zal iedereen nu 

of in de toekomst te maken krijgen.

BOEK-
HOUDEN

TRAINER BERT GEILEN
Door zijn jarenlange internationale ervaring en zijn meervoudige achtergrond in zowel 

ICT, administratie en onderwijs heeft Bert niet alleen een goede kijk op financiële zaken, 

maar is hij ook bekend met de fiscale en sociale wetgeving in Nederland. Als docent bij 

de De Laat kenniscentrum verzorgt hij dan ook regelmatig cursussen zoals MBA (Moderne 

Bedrijfsadministratie) met onder andere modules betrekking hebbende op belasting en 

boekhouding alsmede cursussen betreffende Loon- en Salarisadministratie. Ook verzorgt hij 

regelmatig dedicated Excel cursussen voor gevorderden bij bedrijven.

Sinds een aantal jaren heeft Bert zijn internationale carrière ingeruild voor een baan als docent, 

waar hij sindsdien met veel plezier werkzaam is.

Woensdag 9 december 

18.30 - 21.30

Van Trierzaal, 

Traverse 

De Laat Kenniscentrum

www.delaatkenniscentrum.nl

NL

Na onze cursus InDesign ontwerp je 

een aantrekkelijke brochure of CV . Ook 

leer je multipage layouts te maken voor 

drukwerk of digitale distributie met behulp 

van geïntegreerde creatieve functies en 

nauwkeurige controle over typografie .

Het programma is uitermate geschikte om 

mooie layouts en designs te maken voor 

magazines, brochures, flyers, webpublicaties 

en tablet applicaties. Naast alle tools en 

functies van het programma leer je op een 

andere manier kijken naar drukwerk in je 

eigen omgeving, zodat je deze zaken snel kan 

vertalen naar je eigen werk.

In onze cursus InDesign leer je alles over de 

tools en vaardigheden die nodig zijn voor 

het vervaardigen van hoogwaardig drukwerk 

als flyers, brochures, magazines en meer. Zo 

leer je werken met de verschillende tools 

die nodig zijn om vormen en objecten te 

tekenen, materiaal te importeren vanuit 

andere programma’s, beeldmateriaal in frames 

verwerken, werken met stramienpagina’s en 

InDesign Librabries, alles omtrent het werken 

met tekst en het werken met kleur voor 

verschillende soorten producten. Ook wordt 

er aandacht besteed aan het vormgeven van 

een digitaal magazine voor op de iPad en het 

inbouwen van interactiviteit in je documenten.

Na je deelname aan de cursus InDesign krijg 

je toegang tot onze E-learning website. Hier 

vind je tutorials, artikelen en video’s over het 

gebruik van het programma. Zo richten we ons 

tijdens de cursusdag op de praktische zaken 

en kan je achteraf via onze E-learning site 

echte de diepte in om alle ins en outs van het 

programma te leren kennen.

INDESIGN 
(BEGINNER)

TRAINER MARTIJN VAN WEEGHEL
Easy-123 verzorgt op maat gemaakte privécursussen en E-learning solutions over software van 

Adobe, Microsoft, webdesign en verschillende andere programma’s.

Donderdag 10 december 

9.00 - 12.00

Zaal 5, 

Traverse

Easy-123

www.easy-123.nl

NL
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Na onze cursus InDesign ontwerp je 

een aantrekkelijke brochure of CV . Ook 

leer je multipage layouts te maken voor 

drukwerk of digitale distributie met behulp 

van geïntegreerde creatieve functies en 

nauwkeurige controle over typografie .

Het programma is uitermate geschikte om 

mooie layouts en designs te maken voor 

magazines, brochures, flyers, webpublicaties 

en tablet applicaties. Naast alle tools en 

functies van het programma leer je op een 

andere manier kijken naar drukwerk in je 

eigen omgeving, zodat je deze zaken snel kan 

vertalen naar je eigen werk.

In onze cursus InDesign leer je alles over de 

tools en vaardigheden die nodig zijn voor 

het vervaardigen van hoogwaardig drukwerk 

als flyers, brochures, magazines en meer. Zo 

leer je werken met de verschillende tools 

die nodig zijn om vormen en objecten te 

tekenen, materiaal te importeren vanuit 

andere programma’s, beeldmateriaal in frames 

verwerken, werken met stramienpagina’s en 

InDesign Librabries, alles omtrent het werken 

met tekst en het werken met kleur voor 

verschillende soorten producten. Ook wordt 

er aandacht besteed aan het vormgeven van 

een digitaal magazine voor op de iPad en het 

inbouwen van interactiviteit in je documenten.

Tijdens deze gevorderde workshop zullen wij 

ook meer ingaan op de technische aspecten 

van het programma en het grafisch ontwerpen.

Na je deelname aan de cursus InDesign krijg 

je toegang tot onze E-learning website. Hier 

vind je tutorials, artikelen en video’s over het 

gebruik van het programma. Zo richten we ons 

tijdens de cursusdag op de praktische zaken 

en kan je achteraf via onze E-learning site 

echte de diepte in om alle ins en outs van het 

programma te leren kennen.

INDESIGN 
(GEVORDERD)

TRAINER MARTIJN VAN WEEGHEL
Easy-123 verzorgt op maat gemaakte privécursussen en E-learning solutions over software van 

Adobe, Microsoft, webdesign en verschillende andere programma’s.

Donderdag 10 december 

14.00 - 17.00 

Zaal 5, 

Traverse

Easy-123

www.easy-123.nl

NL

In deze workshop leer je op welke wijze je een 

grote hoeveelheid aan informatie snel, goed 

en effectief kunt ordenen . Hierdoor kan je 

later ook op een snelle en doeltreffende wijze 

jouw aantekeningen en gedachten weer eens 

raadplegen .

De techniek ‘mindmapping’ is onder meer 

geschikt voor het maken van krachtige 

aantekeningen, om complexe informatie te 

structureren, voor uittreksels en om gedachten 

te ordenen. De techniek is verder ideaal om 

projecten, werkstukken en presentaties voor te 

bereiden en de creativiteit te vergroten.

Daarnaast is in de praktijk gebleken dat de 

methodiek uitermate geschikt is voor mensen 

met dyslexie. Zij verwerken beter en sneller 

teksten en komen tot uitstekende resultaten.

MIND 
MAPPING

TRAINER TON VAN DEN BOOMEN
Op basis van zijn jarenlange ervaring en ondersteund door zijn bedrijfskundige achtergrond 

(Leergang Bedrijfskunde en MBA Nyenrode-MBA) kan Van den Boomen goed sparren met de 

ondernemer over zijn bedrijf en datgene wat hij daarmee wilt bereiken.

Daarnaast heeft hij zich de laatste jaren meer gespecialiseerd in opleidingen die meer gericht zijn 

op persoonlijke ontwikkeling en coaching. Hij is gecertificeerd NLP Master, en gediplomeerd NLP 

Coach. Bovendien is hij gecertificeerd als Mindsonar® Professional.

Van den Boomen: “Ik zit in mijn kracht als ik mensen kan begeleiden die zichzelf (verder) 

ontwikkelen in zaken waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan beleven. Of dat nu zakelijk of 

privé is. Vanuit deze passie begeleid ik mensen in teams en één-op-één.”

Donderdag 10 december 

14.00 - 17.00 

Zaal 3, 

Traverse

Competenza

www.compentenza.nu

NL
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Ons geheugen is werkelijk een fenomeen . Elke 

seconde van iedere dag verricht het wonderen . 

We beseffen dat echter niet . Elk onderdeel van 

ons leven steunt op ons geheugen . Of we nu 

lopen, studeren, ontspannen, praten, spelen of 

simpelweg adem halen, altijd is ons geheugen 

aan het werk

Ons geheugen slaat feiten, films, moppen, 

boeken, conversaties, ideeën enz. op. Ze 

archiveert, sorteert en filtert immense 

hoeveelheden informatie. Een gemiddeld 

volwassen persoon kan evenveel informatie 

onthouden als er in een encyclopedie van tien 

miljard bladzijden staat.

Waarom dan een geheugentraining? Ons 

geheugen ‘laat ons ook wel eens in de steek’. 

Hoe heet hij ook al weer, waar heb ik dat 

gelaten, hoe zat dat ook al weer, etc.?  

In deze workshop nemen we bij iedereen een 

test af waarna we dieper ingaan op wat het 

geheugen is, hoe het werkt en hoe je daar 

structuur en verbetering in kunt aanbrengen. 

GEHEUGEN 
TRAINING

TRAINER JACK VERREUSSEL
Jack Verreussel is eigenaar van Competenza, Coaching, Training & Advies. Hij heeft jarenlang een 

leidinggevende functie gehad in het bankwezen en is nu diverse jaren actief om zijn kennis en 

ervaring op gebied van leidinggeven, communicatie, coaching en teambuilding over te dragen aan 

managers, directeuren, ondernemers en studenten. 

Hij verzorgt trainingen in het bankwezen, de gezondheidszorg, gemeenten en in het midden- 

en kleinbedrijf. Daarnaast verzorgt hij regelmatig gastcolleges aan de Fontys Hogescholen te 

Eindhoven en Sittard.

Verreussel: “Mijn persoonlijke passie is een bijdrage te leveren aan de groei c.q. ontwikkeling van 

andere mensen. Actief bezig zijn met andere mensen, daar krijg ik energie van!”

Donderdag 10 december 

18.30 - 21.30

Zaal 3, 

Traverse

Competenza

www.compentenza.nu

NL

Photoshop is hét programma bij uitstek voor 

fotobewerking . Maar er is nog veel meer mee 

mogelijk . Zo kan je er prachtige illustraties mee 

tekenen, een poster, flyer of 3D modellen mee 

maken of volledige websites mee ontwerpen . 

Dit voor zowel digitaal gebruik als voor print .

Na een cursus Photoshop van Easy-123 kan 

je prima uit de voeten met deze krachtige 

software.

In de cursus Photoshop ga je aan de slag met 

het maken van selecties, het isoleren van 

objecten uit een achtergrond, het werken met 

lagen en laagstijlen, werken met penselen, 

kleur en belichting beïnvloeden, het werken 

met plugins en actions, illustratief werk en het 

opmaken van drukwerk. Ook leer je alles over 

bestandsformaten, het opslaan en publiceren 

van je werk.

Na je deelname aan de cursus Photoshop krijg 

je toegang tot onze E-learning website. Hier 

vind je tutorials, artikelen en video’s over het 

gebruik van het programma. Zo richten we ons 

tijdens de cursusdag op de praktische zaken, 

en kan je achteraf via onze E-learning site 

echt de diepte in om alle ins en outs van het 

programma te leren kennen.

PHOTOSHOP 
(BEGINNER)

TRAINER MARTIJN VAN WEEGHEL
Easy-123 verzorgt op maat gemaakte privécursussen en E-learning solutions over software van 

Adobe, Microsoft, webdesign en verschillende andere programma’s.

Vrijdag 11 december 

9.00 - 12.00

Zaal 5, 

Traverse

Easy-123

www.easy-123.nl

NL
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Vrijdag 11 december 

9.00 - 12.00

Zaal 2, 

Traverse

Gortdroge teksten zijn niet te pruimen . Je kunt 

schrijven wat je wilt, maar als er geen sjeu 

inzit, wil niemand het lezen . Leer daarom als 

een volleerd voetballer dollend omgaan met 

taal . Herken natte kolen en brokjes diamant en 

weet hoe dat komt . Denk doelgroep en leer als 

een architect bouwen op tekst-, alinea-, zin- en

woordniveau . 

Onze taalexpert geeft wijze doch smakelijke 

lessen en recepten voor het schrijven 

van onderzoeken, voorstellen of andere 

schriftelijke uitingen naar docenten of

opdrachtgevers.

Na deze workshop:

• Kun je je product op papier ‘up pimpen’

• Ken je het principe van praatje, plaatje, 

 blaadje.

• Ken je de kracht van taal.

• Heb je tips voor je eigen schriftelijke 

 presentatie

SAPPIG SCHRIJVEN
EFFECTIEVE SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

TRAINER ARANKA SINNEMA
Aranka Sinnema is afgestudeerd in de Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft zich 

in de loop van de tijd gespecialiseerd in positieve beïnvloeding. Ze is werkzaam als trainer bij pre-

mobiliteitstrajecten en geeft daarnaast regelmatig lezingen op Universiteiten en carrièrebeurzen. 

Veel voorkomende thema’s zijn digitaal netwerken, schriftelijke communicatie en effectief 

solliciteren. Door haar sociaal psychologische kennis weet zij de menselijke informatieverwerking 

te gebruiken als onderbouwing voor de effectiviteit van communicatie en gedrag.

Pure Talent

www.puretalent.nl

NL

Photoshop is hét programma bij uitstek voor 

fotobewerking . Maar er is nog veel meer mee 

mogelijk . Zo kan je er prachtige illustraties mee 

tekenen, een poster, flyer of 3D modellen mee 

maken of volledige websites mee ontwerpen . 

Dit voor zowel digitaal gebruik als voor print .

Na een cursus Photoshop van Easy-123 kan 

je prima uit de voeten met deze krachtige 

software.

In de cursus Photoshop ga je aan de slag met 

het maken van selecties, het isoleren van 

objecten uit een achtergrond, het werken met 

lagen en laagstijlen, werken met penselen, 

kleur en belichting beïnvloeden, het werken 

met plugins en actions, illustratief werk en het 

opmaken van drukwerk. Ook leer je alles over 

bestandsformaten, het opslaan en publiceren 

van je werk.

Tijdens deze gevorderde workshop zullen wij 

ook meer ingaan op de technische aspecten 

van het programma en het grafisch ontwerpen.

Na je deelname aan de cursus Photoshop krijg 

je toegang tot onze E-learning website. Hier 

vind je tutorials, artikelen en video’s over het 

gebruik van het programma. Zo richten we ons 

tijdens de cursusdag op de praktische zaken, 

en kan je achteraf via onze E-learning site 

echt de diepte in om alle ins en outs van het 

programma te leren kennen.

PHOTOSHOP 
(GEVORDERD)

TRAINER MARTIJN VAN WEEGHEL
Easy-123 verzorgt op maat gemaakte privécursussen en E-learning solutions over software van 

Adobe, Microsoft, webdesign en verschillende andere programma’s.

Vrijdag 11 december 

14.00 - 17.00

Zaal 5, 

Traverse

Easy-123

www.easy-123.nl

NL
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Deze workshop gaat over hoe je meer kunt 

bereiken samen met een ander . Alles draait 

hierbij om de ‘positieve beïnvloeding’ in 

combinatie met ‘klantgerichtheid’ .

Om een doel te bereiken heb je de ander 

nodig. Er zijn meerdere studenten met 

dezelfde cijferlijsten en specialisme. De 

werkgever kan kiezen, zorg dat je deze keuze 

positief kunt beïnvloeden. Om hier inzicht 

in te krijgen en vaardig in te worden kun 

je gebruik maken van een aantal stappen. 

Na deze workshop "Heb je tips om het 

beïnvloedingsproces positief te sturen"

KRIJG ALLES
GEDAAN

TRAINER ARANKA SINNEMA 
Aranka Sinnema is afgestudeerd in de Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft zich 

in de loop van de tijd gespecialiseerd in positieve beïnvloeding. Ze is werkzaam als trainer bij pre-

mobiliteitstrajecten en geeft daarnaast regelmatig lezingen op Universiteiten en carrièrebeurzen. 

Veel voorkomende thema’s zijn digitaal netwerken, schriftelijke communicatie en effectief 

solliciteren. Door haar sociaal psychologische kennis weet zij de menselijke informatieverwerking 

te gebruiken als onderbouwing voor de effectiviteit van communicatie en gedrag

Vrijdag  11 december 

14.00 - 17.00

Van Trierzaal, 

Traverse

Pure Talent

www.puretalent.nl

NL
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Monday December 7th 

14.00 - 17.00

Zaal 2, 

Traverse

In the workshop ‘self-assessment’ attention 

will be paid to questions like

• Who am I (what are my strengths and 

 weaknesses)?

• What am I good at?

• What do I want (what do I find important in 

 a job and a company / an employer)?

Having answers to these questions might make 

your quest for a job a lot easier. It is even more 

important that you can convince recruiters 

of this information whilst in a job interview. 

Individual exercises will be discussed and 

candidates get the chance to make a personal 

profile and to present themselves with a 

personal elevator pitch.

SELF
ASSESSMENT 

TRAINER COBY DORELEIJERS
Coby Doreleijers, student advisor in the field of career development at the Education and Student 

Service Center (STU) since February 2005, will be hosting this workshop. She is a social and 

organizational psychologist who has worked as a trainer / coach for different companies in the 

field of customer service, tourism and career development. As a student advisor she offers career 

workshops and also a master elective course on career development. She also provides professional 

skills training at several faculties and is the Professional Development coach for USI, a post master 

within the Stan Ackermans Institute.

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl

ENG
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Standing up for what you believe in can be a 

hard thing to do . Especially in front of people 

you work with on a daily basis . Debating can 

be a tool that helps you argue in front of one 

opponent or an entire room .

By learning certain rhetorical techniques and 

comprehensive structures you will learn to 

make a great story out of a good idea. Train 

your public speaking skills during this session so 

larger crowds or intimate settings will be your 

new place of comfort. You will learn tricks that 

great speakers have been using for years and 

how to create arguments that will solidify your 

position. 

PERSUASIVE
DEBATING

TRAINER RUUD DE JOODE 
Ruud de Joode is a real pacemaker for better debating. He knows how to harmonize shape 

and content into one convincing package. During his training, you can count on thorough and 

practical content. He is active in both politics and industry and that is where he works with many 

consultants. This background gives him the skill to properly illustrate the practical pitfalls you will 

come across. He will share this experience with you during his workshop, to be prepared when 

entering the workplace in industry.

Monday December 7th 

14.00 - 17.00

Dorgelozaal, 

Traverse 

Debat.nl

www.debat.nl

ENG

DAY + TIME: LOCATION: LANGUAGE: BY:
Monday December 7th 

18:30 - 21:30

Zaal 2, 

Traverse

A serious orientation on the job market 

will make it possible to apply for jobs more 

efficiently . Although there are several sources 

that can be used to orientate yourself on the 

job market, networking is one of the most 

effective tools to use .

During the workshop the importance of 

networking will be explained. Information 

about what networking is (and what it is not) 

will be shared and participants will practice 

amongst one another on how to network and 

how to prepare for a network conversation. 

Finally, the use of social media to network will 

be explained and demonstrated with a short 

LinkedIn session. Afterwards participants will 

be able to improve their profile and make 

better use of LinkedIn to orientate themselves 

on the job market.

NETWORKING
& SOCIAL MEDIA

TRAINER COBY DORELEIJERS
Coby Doreleijers, student advisor in the field of career development at the Education and Student 

Service Center (STU) since February 2005, will be hosting this workshop. She is a social and 

organizational psychologist who has worked as a trainer / coach for different companies in the 

field of customer service, tourism and career development. As a student advisor she offers career 

workshops and also a master elective course on career development. She also provides professional 

skills training at several faculties and is the Professional Development coach for USI, a post master 

within the Stan Ackermans Institute.

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl
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Tuesday December 8th 

9.00 - 12.00

Zaal 2, 

Traverse

During your studies you often come across 

teamwork; cases, reports and presentations . 

Within that group you often see a leader . Do 

you have troubles dealing with being a leader 

or do you just want to develop this skill?

Are you participating in a management study 

in which effective leadership is a must? In that 

case this practical workshop is something for 

you! The workshop will be about leadership 

in teams, where we will focus on effective 

communication and the binding and 

motivation of the team.

In the workshop we will have practical 

assignments which are directly applicable in 

different teams.

LEADERSHIP
& SKILLS IN TEAMS

TRAINER ESTHER VAN HAM
‘Inspire individuals, teams and organizations to live their inspiration’ is the goal of Esther van 

Ham, who is facilitating this workshop. She founded DiscoverU, which facilitates inspiring Personal 

Leadership Experiences, coaching and change programs. The programs put the participants' own 

answers into practice immediately. Thereby they are directly taking new steps in achieving their 

true goals and creating value for others. The group programs are used to improve cooperation, 

efficiency and communication in teams and organizations.

Specialties of Esther include personal development, personal leadership, coaching, 

transformational presence coaching and change management.

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl
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How does it work that one person is being 

asked more often than the other? Is it because 

of the quality of his or her competences or the 

quality perception? How do you ensure that 

the people around you see you as you want to 

be seen and ask you for the things you want 

to be asked for? 

Personal Branding is a way of thinking and 

working aimed at increasing your visibility, 

recognition and value. With everything you 

do think about the possibilities how you can 

get more out of it. Can you, your knowledge, 

experience or achievements be relevant to 

more people?

Personal Branding is a social mindset: how can 

you increase your value for others. Personal 

Branding is also about the influence you have 

on the feelings of other people about you. 

During the workshop we will work with the 

four Personal Branding pillars: I. naming the 

activities, services, expertise and results you 

want to be asked for; II. telling your story; III. 

the promotion of who you are and what you 

stand for and IV. involving other people to 

reach your goals. And this makes the workshop 

a first step towards your graduation, an 

internship or your first job.

PERSONAL
BRANDING 

TRAINER TOM SCHOLTE
Tom Scholte is the director and owner of Scholte Personal Branding. Scholte is an enterprising 

and motivating Personal Branding Specialist who trains and advises professionals to discover, and 

increase the visibility of their distinctive value. Scholte is author of the books “Personal brand.

nl” (2009) and “Hoe je goed gevonden wordt” (2012). These books describe the opportunities 

of online personal branding. Scholte Personal Branding advises organizations on how to use 

personal branding to increase the self-awareness, responsibility and thus the effectiveness of their 

employees. Special attention here is paid to creating experiences and the use of social media such 

as LinkedIn and Twitter.

Tuesday December 8th 

14.00 - 17.00

Zaal 3, 

Traverse

Firma de Groot

www.firmadegroot.nl
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Tuesday December 8th 

14.00 - 17.00

Van Trierzaal, 

Traverse

During this masterclass you will experience 

the impact and influence that LinkedIn has 

on the industry and labor market . LinkedIn 

has become the recruitment platform number 

one, on which both those who seek jobs and 

those who offer work get a spot to profile 

themselves .

How can you use LinkedIn in your search for 

a dream job? Is your profile built up properly, 

making you easy to be found by recruiters and 

HR?

Where do you find vacancies or interesting 

contact with the company of your dreams? And 

how do I get in contact with these people and 

expand my professional network? LinkedIn 

wants to be the network of knowledge for the 

industry, so it is important to know where and 

how in LinkedIn you can share your knowledge. 

Next to tips and tricks, the way companies 

present their selves on LinkedIn is also a part of 

this lecture. What subscriptions, apps and tools 

exist which you can use and finally…. Where 

will LinkedIn be in 5 years?

LINKEDIN
LECTURE

SPEAKER RICHARD VAN DER BLOM
Since 2008, Richard van der Blom is active at Just Connecting bv, an organization which focuses on 

professionalizing of social media usage within companies. He is an expert on LinkedIn and hosts 

workshops with subjects as sales (Social Selling) and recruitment (Social Employment) at different 

organizations. He blogs on ‘Marketingfacts’ about the developments and new functionalities 

of LinkedIn and he is a member of a Europese knowledge based network on LinkedIn. He is 

connected to several colleges and universities as guest lecturer and he is the author of “Social 

Media Management”.

Just Connecting BV

www.justconnecting.nl
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A cover letter and a résumé are often the first 

contact between you and a recruiter . The first 

impression is the one that counts . How do you 

make sure that your cover letter and résumé 

get you selected?

Online you can find lots of examples with 

proper templates which can be used. However, 

the content is more important. This training 

has been developed in collaboration with 

recruiters and managers from the industry. This 

way you learn what should be placed in your 

résumé and what should be placed in the cover 

letter. You will get tips and insight in the do’s 

and don’ts regarding these subjects.

Learning objectives:

• You will learn how to structurally create a  

 professional résumé.

• You will get insight in what recruiters pay  

 attention to and tip on how to play this.

• You will be capable of creating a distinctive  

 résumé.

• You know what elements are part of an  

 effective cover letter.

• You will learn how a recruiter looks at a  

 letter and how they operate.

• You know how you can distinctively and  

 convincingly present yourself on paper.

COVER LETTER
AND CV

TRAINER WENDY GRANDJEAN 
My name is Wendy Grandjean. I have been operative as a trainer and coach for 10 years. For 

the last 5 years I have been able to exercise my profession for my own organization Xcdes. 

My specialties are in the field of management skills, communication and commercial skills and 

personal effectivity. Under the label ‘De Sollitatietrainer” I also help people looking for a new job 

or who want to realize ambitions in their current function. For this group of people I organize 

job interview workshops and offer career guidance. In my work I pay attention to the behavior 

of people and the factors that affect this. I use my knowledge gained by the study industrial 

and organizational psychology in order to provide insight in the effects of the daily behavior of 

managers and employees. Since 2014 I also provide live virtual workshops, where the participants 

and the trainer have personal contact in the virtual classroom.

Tuesday December 8th 

18.30 - 21.30

Zaal 2, 

Traverse 

Xcdes

www.xcdes.nl
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Ask anybody how he or she is doing and you 

will often get the answer: “Busy” . We all 

have our places in life . We are son, daughter, 

student, employee, friend etc . Every single one 

of them has its obligations . 

Time management helps you to create more 

calmness in your life by setting the right 

priorities on the one hand and planning and 

organizing on the other. Time management 

is mainly about you as a person. The cause of 

stress or experiencing pressure is different for 

everyone. Finding the right solution is done by 

pinpointing the cause.

Learning objectives:

• You have got a better view of what   

 situations cause you to feel stress/pressure.

• You recognize your personal factors causing  

 inefficiency or stress.

• You know how to manage yourself and your  

 environment in such a way that your   

 efficiency increases.

• You are acquainted with a number of   

 effective techniques helping you to prevent  

 stress.

TIME
MANAGEMENT

TRAINER WENDY GRANDJEAN 
My name is Wendy Grandjean. I have been operative as trainer and coach for 10 years. For 

the last 5 years I have been able to exercise my profession for my own organization Xcdes. 

My specialties are in the field of management skills, communication and commercial skills and 

personal effectivity. Under the label ‘De Sollitatietrainer” I also help people looking for a new job 

or who want to realize ambitions in their current function. For this group of people I organize 

job interview workshops and offer career guidance. In my work I pay attention to the behavior 

of people and the factors that affect this. I use my knowledge gained by the study industrial 

and organizational psychology in order to provide insight in the effects of the daily behavior of 

managers and employees. Since 2014 I also provide live virtual workshops, where the participants 

and the trainer have personal contact in the virtual classroom.

Wednesday December 9th 

9.00 - 12.00

Zaal 2, 

Traverse 

Xcdes

www.xcdes.nl
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TeX is a (free) word processor from 1978 which 

still is the standard in the academic world .

TeX and LaTex are often used for reports, 

papers, books, magazines en scientific articles, 

since it offers unlimited possibilities for 

creating formulas, graphs or presenting data, 

and because the rendering of normal text is 

nicer than Word’s. Since TeX is a complete 

programming language, it is very easy to create 

your own commands and scripts, and often 

used elements can be automated quickly. 

In this beginner’s course we will dive into 

LaTeX and you will learn how to easily create 

a report or other document. No previous 

experience or knowledge is required.

LATEX

TRAINER BOR DE KOCK
Bor de Kock is a masterstudent Cyber Security at the TU/e en Radboud University. He obtained 

his bachelor Computer science in Eindhoven with a minor in linguistics (UvA), and was secretary 

of student’s association GEWIS in 2014-2015. He furthermore is employed as a writer and study 

officer. During his time as secretary of GEWIS and his education Bor has grown into a LaTeX-

enthusiast who enjoys explaining why with just a simple bit of code you can save yourself lots of 

work.

Wednesday December 9th 

14.00 - 17.00

Van Trierzaal, 

Traverse 

Bor de KockENG
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Would you like to stay in the Netherlands after 

finishing your degree? Do you know what a 

Dutch organization is like? And do you know 

what is expected of professional employees? 

In this training we’ll explain some of the 

peculiarities of the Dutch, and how that 

translates into expectations for the behavior of 

the professional in Dutch organizations .

The approach to the training is relaxed and 

interactive. The experiences and input of the 

participants are crucial to the success of the 

training. We’ll be using examples from our own 

experience, show video material, and we’ve 

incorporated various short and some longer 

exercises. 

You are asked to bring a typical item from your 

country to this training! 

The training consists of four topics:

1. The Dutch cultural profile 

2. Values of the Dutch professional 

3. What is expected of you? 

4. Dealing with stereotyping 

WORKING IN A DUTCH
PROFESSIONAL ENVIRONMENT

TRAINER SEBASTIÁN PÉREZ
An expat and former international university student himself, Sebastian knows like no other what 

it is like to study and work in a country not your own. He’s happy to share his experiences with you 

and backs them up with his theoretical knowledge of cultural differences and where they come 

from. A training with Sebastian is never dull as he is full of outrageous real-life stories! 

Sebastián is an extrovert Engineer who realized that the human puzzle is often more exciting than 

the technical puzzle. He works mostly in SEO and as a consultant for technical companies wanting 

to expand abroad. 

Sebastián grew up in Argentina, but has been living and working abroad for the last 20 years. He 

speaks fluent Spanish, English, German, Dutch, and can defend himself in Italian and Portuguese.

Wednesday December 9th 

18.30 - 21.30

Zaal 5, 

Traverse 

Globalizen

www.globalizen.nl
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Wednesday December 9th 

18.30 - 21.30

Zaal 2, 

Traverse

During this workshop attention will be paid 

to the importance of making a good first 

impression during a job interview .

After that the STAR method as used by 

recruiters for their behavioral questioning and 

other though questions candidates will have to 

deal with during an interview, will be discussed 

and explained. Participants will also practice an 

interview in subgroups amongst one another 

after which they receive feedback on their 

answers and non-verbal behavior during the 

exercise. 

JOB
INTERVIEW

TRAINER JANNEKE VAN BAALEN
This workshop will be given by Janneke van Baalen. She studied mechanical engineering at TU 

Eindhoven and graduated in 2006. After her graduation, she worked for 6 years at TNO as a 

consultant and project leader. Besides her normal work, she had the chance to get involved in 

recruitment, training, coaching and competency development. Through this, she discovered that 

her passion was not so much for working in a technical environment, but for working with people 

on their personal development. This led to a career switch to trainer/coach in 2012. She focuses on 

the career and competency development of technical students and young professionals and does 

this by coaching, training, workshops and lectures.

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl
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Thursday December 10th 

9.00 - 12.00

Zaal 2, 

Traverse

An assessment center (AC) can be part of a 

selection procedure . Simulations are one of the 

characteristics that make up an AC .

Other elements can be a psychological test (IQ 

test and a personality test), group exercises or 

discussions and an interview. Candidates are 

being assessed during these elements to predict 

their suitability for a certain job. Participants in 

this interactive workshop will get acquainted 

with all elements that make up an AC by going 

through theory and exercises. 

ASSESSMENT
CENTERS

TRAINER KYRIL VANSTEENBRUGGE
Kyril Vansteenbrugge is an Occupational and Organizational Psychologist and worked as a career 

counselor, trainer and coach for profit and non-profit companies. At the HR consultancy firm 

GITP, she worked as a senior consultant / assessment psychologist and management coach. She has 

expertise in the field of personal and management development, and was a guest lecturer at the 

Radboud University and Avans Human Resource Management Studies. At a regional intermediate 

vocational training center she managed the teaching staff for several locations. At Eindhoven 

University of Technology she is the coordinator for company scholarships and the Matchmaking 

Event. She is a Professional Development Coach for the post-Master’s PPD design program and 

consultant for professional skills at the Department of Industrial Engineering.

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl
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Thursday December 10th 

14.00 - 17.00

Zaal 2, 

Traverse

Congratulations, you've found a job! Your 

employer has invited you for a meeting to 

discuss your offer . 

How do you negotiate your salary? Which 

aspects do you need to take into account when 

signing your labor contract? What are the 

ins and outs of such a conversation? Do you 

immediately agree to the offer you receive? 

Does your contract include a notice period or 

non-compete clause? What does the pension 

scheme look like? And is your salary offer 

around the market rate? These are all questions 

that will be addressed during the workshop 

Salary negotiations and Labor contracts. You 

will get a better overview of all aspects of 

your labor contract in the Netherlands while 

improving your own negotiation skills.

SALARY
NEGOTIATIONS

TRAINER KYRIL VANSTEENBRUGGE
Kyril Vansteenbrugge is an Occupational and Organizational Psychologist and worked as a career 

counselor, trainer and coach for profit and non-profit companies. At the HR consultancy firm 

GITP, she worked as a senior consultant / assessment psychologist and management coach. She has 

expertise in the field of personal and management development, and was a guest lecturer at the 

Radboud University and Avans Human Resource Management Studies. At a regional intermediate 

vocational training center she managed the teaching staff for several locations. At Eindhoven 

University of Technology she is the coordinator for company scholarships and the Matchmaking 

Event. She is a Professional Development Coach for the post-Master’s PPD design program and 

consultant for professional skills at the Department of Industrial Engineering. 

TU/e CareerCenter

www.tuecareercenter.nl
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De Wervingsdagen organiseert dit jaar voor de 35e keer de belangrijkste carrière evenementen van de 

TU/e. Deze evenementen betreffen de Trainingsdagen, de Bedrijvendagen en de Gesprekkendagen. Ze 

helpen jou bij het oriënteren en voorbereiden op de diverse en uitdagende arbeidsmarkt.

De Trainingsdagen bestaan uit een week vol workshops die onder andere gericht zijn op het 

sollicitatieproces en je eigen ontwikkeling. Denk aan trainingen als ‘Sollicitatiegesprek’ en ‘Mind mappen’ 

of verdiep je in een onderwerp als ‘Omgaan met stress’ om jezelf beter op de kaart te zetten. Niet 

onbelangrijk zijn de trainingen die de nadruk leggen op het schrijven van een sollicitatiebrief en een CV 

of solliciteren op zich. Een goede voorbereiding voordat je het bedrijfsleven in stapt, is essentieel. Je kunt 

er niet vroeg genoeg mee beginnen. Een overzicht van de workshops en lezingen vind je in deze brochure 

en op onze website www.wervingsdagen.nl. Inschrijven kan via de site en de inschrijving is geopend tot 

en met 29 november 2015. Er is een beperkt aantal deelnemers per workshop, dus meld je snel aan! 

De Bedrijvendagen vinden plaats in het Auditorium van de TU/e en worden dit jaar officieel geopend 

door een gastspreker. Op deze dagen, 1 en 2 maart, zullen meer dan 100 bedrijven zich presenteren 

door middel van stands en speeddates. Daarnaast zullen verschillende bedrijven zichzelf ook presenteren 

tijdens duo-presentaties. Hierbij kan je tegelijkertijd twee bedrijven, meestal uit de dezelfde branche, 

leren kennen en vergelijken met elkaar! 

Of je nu op zoek bent naar een baan in consulting, een baan bij een High Tech bedrijf, of meer interesse 

hebt in werken bij een overheidsinstantie; op de Bedrijvendag bereid je jouw eigen toekomst voor. 

Oriënteer je op de bedrijven, ga een gesprek aan met recruiters, en kom alles te weten over jouw 

potentiële toekomstige werkgevers.

Weet je nog niet waar je na je studie terecht wilt komen? Dan bieden de Bedrijvendagen je de kans om 

van veel verschillende bedrijven informatie in te winnen en wellicht raak je geïnteresseerd in een specifiek 

bedrijf of bedrijfstak. 

‘De Gesprekkendagen’ is het laatste evenement dat de Commissie Wervingsdagen 2016 voor je 

organiseert. Dit is dé kans voor jou om met potentiële werkgevers, die je hebt gevonden tijdens de 

Bedrijvendagen, te spreken over een eventuele baan. Daarnaast is het ook een uitgelezen kans om 

eens goed met de recruiters te praten over hoe het er bij zo’n bedrijf nu aan toegaat. De insteek van de 

gesprekken zijn helemaal je eigen keuze. Om een passende sfeer toe te voegen aan dit evenement vinden 

deze dagen niet plaats op de TU/e, maar op een gepaste locatie met een professionele sfeer. 

Heb je interesse in deze ultieme kans die wij jou bieden? Kijk dan op de site welke bedrijven deelnemen 

aan de Gesprekkendagen en maak een keuze. Verder bieden we je de mogelijkheid om samen met 

andere studenten en een aantal recruiters in een relaxte setting te lunchen of dineren. De lunches 

en diners vinden plaats in kleine groepen en de inschrijfmethode is dezelfde als bij de één op één 

gesprekken. De inschrijving voor de Gesprekkendagen sluit op 27 maart 2016.

ACTIVITEITEN WERVINGSDAGEN

TRAININGSDAGEN 7 - 11 DECEMBER 2015

BEDRIJVENDAGEN 1 - 2 MAART 2016

GESPREKKENDAGEN 18 - 21 APRIL 2016

This year the Wervingsdagen committee will organize the TU/e Career Events for the 35th time. Three 

events are scheduled to help you orientate on the labor market and prepare for your further career. 

These events are: Skill Sessions (‘Trainingsdagen’), Career Expo (‘Bedrijvendagen’) and Interviewing Days 

(‘Gesprekkendagen’).

The first of the three Career Events will be the Skill Sessions. During this week workshops and lectures 

will be given by professional trainers and speakers. All TU/e students can subscribe to participate. 

The workshops will focus on the application process and personal development. Subjects that will be 

addressed are for example the letter of application, your résumé and the job interview. Further detailed 

information can be found in this brochure and on our website www.wervingsdagen.nl. The workshops 

are almost all given in ‘Traverse’ and you need to register on the website. The registration deadline is on 

November 29th 2015. Most workshops have a limited number of participants, so subscribe now!

At the Career Expo more than a hundred companies will present themselves with stands and company 

presentations in the Auditorium of the TU/e. There will be a guest speaker to officially open the Career 

Expo. After this opening, everyone can visit the company fair and gather information about different 

companies. Several companies will give short presentations about themselves. The companies will give the 

presentations in pairs, so you can compare two companies in the same field of work. More information 

about the participating companies and the program of the Career Expo can be found on our website 

www.wervingsdagen.nl.

The interviewing days are an ideal opportunity to have one to one conversations with the participating 

companies of your choice. This way you can get more information about the possibilities for an internship 

or a job. If you want to talk in a more relaxed setting, there is also the possibility to subscribe for a dinner 

or a lunch with recruiters and other students. If you want to participate, you have to register on our 

website (www.wervingsdagen.nl) and upload your CV. Then you pick the companies of your interest. It is 

possible to have interviews with several companies. The subscription period for the Interviewing Days will 

end at March 27th 2016.

EVENTS WERVINGSDAGEN

SKILL SESSIONS 7 - 11 DECEMBER 2015

CAREER EXPO 1 - 2 MARCH 2016

INTERVIEWING DAYS 18 - 21 APRIL 2016
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study association industrial design

APPLIED MATHEMATICS
WEB SCIENCE

CHEMICAL ENGINEERING

BIOMEDICAL ENGINEERING

MECHANICAL ENGINEERING

ELECTRICAL ENGINEERING

APPLIED PHYSICS

INDUSTRIAL DESIGN

INNOVATION SCIENCE

INDUSTRIAL ENGINEERING

WERVINGSDAGEN
A COMMITTEE OF

The Skill Sessions of this year are given in the Traverse building at the TU/e campus. 
The location of the Traverse building can be found in the map below.

LOCATION
OF THE SKILL SESSIONS

   

FLUX
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