
 Dan is het leerprogramma 

 leiDerschap in cultuur utrecht 

 (linc utrecht) iets voor jou! 

Binnen LinC Utrecht leer je er varings-  en actie-
gericht. Coaches, gastdocenten en ervarings-
deskun digen reiken je stof aan waarmee je als 
deelnemer zelf en in teams praktisch aan de 
slag gaat. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar 
jezelf en je eigen beroepspraktijk te kijken, maar 
ook het uitwisselen van kennis en ervaringen 
met andere deelnemers is van groot belang. 

Heb jij talent en ambitie, werk je in de 
culturele sector binnen de provincie Utrecht 
en wil je jezelf verder ontwikkelen?

LinC Utrecht is een programma voor professionals in de 
culturele sector binnen de provincie Utrecht die willen 
groeien in hun leiderschap. LinC Utrecht is een spin-off van 
het landelijke programma LinC en richt zich op het creëren 
van een Utrechts netwerk van talentvolle, innovatieve 
leiders van de toekomst. 

De uitvoering van 
het programma is 
in handen van de 
Universiteit Utrecht 
(USBO) en Het 
Huis Utrecht.

LinC Utrecht wordt mede 
mogelijk gemaakt door de 
financiële ondersteuning van:

Informatie
Vragen? Neem contact op met het programma bureau 
van LinC Utrecht via LinCUtrecht@uu.nl of 030 253 9382.

Voor wie?
Je hebt minimaal vier jaar relevante 
werkervaring en je wilt je skills op 
het gebied van leiderschap ont-
wikkelen. Je werkt in de culturele 
sector binnen de provincie Utrecht 
en hebt de ambitie en potentie 
om de sector te veranderen en 
vernieuwen door er actief aan 
bij te dragen. Je hebt een HBO of 
universitaire opleiding gedaan of 
hebt een vergelijkbaar denk- en 
werkniveau. Je bent bereid om te 
leren en om nieuwe werkvormen 
en denkwijzen uit te proberen en 
hebt voldoende tijd om het pro-
gramma te volgen (ongeveer één 
dag per week) en bent aanwezig 
bij de verplichte bijeenkomsten. 
Bij de selectie van de groep streven 
we naar een zo divers mogelijke 
samenstelling.

Certificaat
Bij een succesvolle afronding van het 
programma ontvang je een certificaat 
van de Universiteit Utrecht als bewijs 
van deelname.

Kosten
De eigen bijdrage 
van LinC Utrecht 
bedraagt in totaal 
€2.600 per deel-
nemer. Betalen 
in termijnen is 
mogelijk.

Er zijn in totaal maximaal 
20 plaatsen beschikbaar voor de 
tweede editie van LinC Utrecht 

(oktober 2018 - oktober  2019).

Meer informatie over het programma  
en een aanmeldingsformulier vind je op:  
www.uu.nl/executive/lincutrecht.  
De inschrijfprocedure bestaat uit een  
aanmeldingsformulier en, indien je  
wordt uitgenodigd, een eerste selectie-
gesprek met de programmaleiding.

aanmelDen voor 

linc utrecht  

kan tot en met  

vrijDag 1 juni 2018


