Beste Reünist,
Onderstaand vindt u verdere informatie over de workshops en lezingen die tijdens ONCE
gegeven zullen worden.
Ronde 1: 14.30- 15.30

– De Reünistensprekers –

Spreker 1: Frans de Vries “Hoe vind je als student je weg na afloop van je studie?”
Frans de Vries begon in 2014 als Rijkstrainee bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij
werkte bij Defensie voor de Commandant der Strijdkrachten en is nu adviseur van de
Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Frans zal een presentatie houden over keuzes tijdens, en na je studie; hoe vind je nou als
student je weg na je studie? Kies je voor een van de vele traineeships, talent programs,
gewone vacatures, of begin je met een stage? Keuzestress, prestatiedrang, spelen voor veel
millennials een grote rol, ze staan niet voor niets bekend als de generatie die overal over
twijfelt! Frans zal uit eigen ervaring en kennis jullie hierover informeren, en hopelijk zijn
jullie na zijn presentatie veel informatie rijker.
Er zal uitgebreid ruimte zijn voor vragen bij de presentatie. Dus aan het eind van de dag
heb je antwoord op deze en al je andere vragen!

Spreker 2: Reinder Bakker “Hoe kom je verder in je carrière na het vinden van je eerste baan?”
Reinder Bakker is Manager Delivery Fulfilment bij VodafoneZiggo, en zal een presentatie
houden over "Je carrière na je eerste baan". Je hebt na druk solliciteren je eerste echte
baan binnen, maar hoe ga je nu verder? Centraal in de presentatie van Reinder is de vraag:
Hoe kom je verder in een organisatie? Maar ook: Wat verwacht je manager van je? Hoe
maak je promotie? En klopt het dat je altijd blijft leren?
Reinder zal jullie uit eigen ervaring en kennis hierover informeren, en hij zal uitgebreid
ingaan op al jullie vragen!
Spreker 3: Maurits van Kolck “Internationale ambities: voor een langere periode in het buitenland
werken/wonen”
Maurits is Associate Vice President Discovery and Regulatory Affairs (CTO) bij Keva, een
chemiebedrijf in de smaak en geurstoffen sector en wereldwijd opererend. Binnen deze
functie is hij onderdeel van de raad van bestuur en managed alle R&D-activiteiten
wereldwijd. Het hoofdkantoor in in Mumbai waar hij dan ook elke maand is.
Heb jij altijd al internationale ambities gehad, maar eigenlijk geen idee wat het nou precies
inhoudt om voor een langere periode in het buitenland te wonen en werken? Dan is dit je
kans om antwoorden te krijgen op al je vragen!
Maurits zal een presentatie houden over "het leven van een expat - internationaal wonen &
werken". Tijdens zijn carrière heeft Maurits op verschillende plaatsen in de wereld gewoond
(waaronder Scandinavië, VS), en reist hij tegenwoordig nog maandelijks naar India, ook is
hij voor zijn werk regelmatig te vinden in de VS. In zijn interactieve presentatie zal Maurits
meer vertellen over de cultuurverschillen, het leven van een expat en het volgen van een
studie tijdens werk aan een buitenlandse topuniversiteit (Cambridge University).
Maurits zal uit eigen ervaring en kennis jullie hierover informeren, en hij zal uitgebreid
ingaan op al jullie vragen!

Ronde 2: 16.00-17.15

- Bedrijvenronde –

Bedrijf 1: Ormit “Persoonlijk Leiderschap met een Growth Mindset”
ORMIT ONTWIKKELT TOPTALENT TOT DE LEIDERS VAN MORGEN

Je hebt succesvol je studie afgerond en al gave projecten op je naam staan. Een
veelbelovende carrière ligt in het verschiet! En dan de vraag: waar begin je en hoe ga jij
het verschil maken?
Onze Traineeships geven een kickstart aan jouw carrière en zijn er volledig op gericht om
jouw potentieel te maximaliseren. Je carrière begint immers bij jezelf! Je wordt
ondergedompeld in de wereld van corporate organisaties waarbij ORMIT het verschil maakt
door persoonlijke begeleiding en expertise in talentontwikkeling.
Wij bieden Traineeships aan voor young professionals tot 2 jaar werkervaring. Ben je
enthousiast en wil je meer weten? Check onze website www.ormit.nl en laat van je horen!
Ormit zal en workshop komen geven over: Persoonlijk Leiderschap met een Growth Mindset.
Waarvan raak jij geïnspireerd? Wat zijn jouw doelen, groot en klein? Geloof jij dat je kunt
ontwikkelen? En neem jij je verantwoordelijkheid voor dit proces? Juist ook in een snel
veranderende (zaken)wereld? Tijdens deze workshops vergroten we je kennis over Growth
en Fixed Mindsets en geven we je inzichten in wat dit voor jou kan betekenen. Ook laten we
je de voordelen van een Growth mindset ervaren. Bij ORMIT geloven we namelijk dat
iedereen kan leren en ontwikkelen met de juiste motivatie, besluitvaardigheid en
begeleiding!
Bedrijf 2: Calco “Workshop Security/Hacken: hoe makkelijk is het om iemand te hacken?”
Tegenwoordig is bijna wekelijks in de krant te lezen hoe grote organisaties hun
informatieveiligheid niet op orde hebben. Is het echt zo moeilijk om je te weren tegen
hackers? En is het dan zo gemakkelijk om iemand te hacken? Helaas is het antwoord op
beide vragen vaak ‘ja’. Gelukkig geldt ook hier het aloude cliché: begin bij jezelf. Wat is de
beste manier om je te wapenen? Door in ieder geval te weten hoe je gehackt kunt worden!
In deze workshop leer je hoe hackers te werk gaan. Zo leer je onder anderen hoe je phishing
mails stuurt, inbreekt op een WiFi-netwerk en een Androidtelefoon hackt. Je leert begrijpen
hoe een hacker te werk gaat en waar zich kwetsbaarheden voordoen. Het uiteindelijke doel
is leren hoe je hacks kunt vermijden en bij je (toekomstige) werkgever kwetsbaarheden
kunt spotten.
Calco is iedere maand op zoek naar 20 tot 40 enthousiaste starters met HBO/WOdenkniveau. Geen studieachtergrond in de IT? Geen probleem, ruim 95% van onze trainees
heeft een andere opleiding gevolgd.
Bedrijf 3: Defensie “Leiding geven aan een groep militairen? Defensie biedt mogelijkheden aan
hoger opgeleiden in elke opleidingsrichting!”
“Wat kan ik nou met mijn studie bij Defensie?” Op deze vraag zal je tijdens deze lezing het
antwoord vinden. Zo biedt Defensie je een kijkje in hun opleidingen en geven ze je een
beeld van de diverse functies en mogelijkheden binnen het bedrijf. Ook zullen er recruiters
aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden!
Voor hoger opgeleiden met leidinggevende ambities is Defensie een aantrekkelijke
werkgever. Want er zijn maar weinig bedrijven in Nederland waar je als HBO-er of WO-er zo
snel en met zoveel zekerheid een leidinggevende positie gaat bekleden. Bij de meeste
vacatures voor hoger opgeleiden word je in anderhalf jaar tijd opgeleid tot officier.
Officieren zijn de leidinggevenden en vakspecialisten van Defensie, en in de meeste
gevallen ben je beiden. Je geeft dan leiding aan een groep militairen vanuit jouw specifieke
deskundigheid. Zoals techniek/ICT, (personeels)administratie, bedrijfseconomie,
geneeskunde/verpleging, juridisch, logistiek of maritiem. Defensie biedt mogelijkheden aan
hogeropgeleiden in elke opleidingsrichting. Daarbij doe je ervaring op die ook bij een
eventuele terugkeer in de burgermaatschappij in zeer hoge mate wordt gewaardeerd. Meer
informatie? Meld je aan voor het ONCE op 9 juni!

