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De bijeenkomsten van In Between Café Maarssen vinden plaats op de 2e donderdagochtend van de maand, in 

Verenigingsgebouw ‘t Honk, Kerkweg 17-A, 3603 CL Maarssen (links van de Hervormde Dorpskerk). 
  
 

Je fiets kun je stallen in de rekken direct voor ‘t Honk.  

De auto parkeren kan in de directe nabijheid of op en rond het nabij gelegen Harmonieplein 

“Vergroten van jezelf vertrouwen”  
Ruud van Klooster neemt je mee door zijn zoektocht naar 

verkoopteam optimalisatie. Hij ontdekte dat de “wat” 

(het resultaat) in coaching weliswaar belangrijk is, maar 

dat aandacht voor mede(samen)werkers het 

allerbelangrijkste is. Daardoor is het “waarom” (het nut) 

en de “hoe” (de vorm) datgene wat werkelijk gecoached 

moet worden. 

Elk jaar wordt er binnen de levensmiddelen industrie de 

begeerde prijs “beste buitendienst van Nederland” 

uitgereikt. Alle food fabrikanten zoals Unilever, Coca 

Cola, Campina, Heinz willen deze belangrijke titel 

veroveren. In 2005 resulteerde de aanpak van Ruud tot 

benoeming “Buitendienst van het Jaar”. Hetzelfde 

huzarenstukje werd herhaald met zijn team verkopers in 

2008 en 2009. Dat dit in 2013, 2014 en 2015 opnieuw 

herhaald werd is het bewijs van zijn succesvolle aanpak.  

 

Ruud zal je laten zien, aan de hand zijn eigen ontwikkelde 

model “vertrouwen is de sleutel naar succes”, hoe hij 

werkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de 

individuele teamleden. 

 

 
 

 

 

 

Na de presentatie ga je middels een workshop zelf 

ervaren hoe je het verschil kunt maken. Sleutelwoorden 

zijn hierbij: eigenwaarde, zelfverzekerdheid, reflectie, 

affiniteit en zelfvertrouwen.  

 

C.V. Check 

Liesbeth biedt de gelegenheid je C.V. aan te scherpen en 

werpt daarvoor een blik op je C.V. Naast haar 

professionele blik op je C.V. heeft ze  ook meerwaarde 

voor je omdat ze beschikt over een groot netwerk. In 

enkele gevallen heeft ze ook Maarssense In Between Café 

deelnemers succesvol naar voren geschoven.  

http://www.vanontslagnaarwerk.nl 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor de workshop, C.V.-check of helpen?  

Klik op de volgende link:  >>Aanmeldingsformulier<< 

 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 12 april 2018 
Donderdag 17 mei 2018 (dit is de 3e donderdag!!!) 

 

Wij zoeken nieuwe teamleden 
Een van onze vaste teamleden, Roger, heeft een baan gevonden en zodoende geen tijd om het team te blijven 

ondersteunen. Daarom onze oproep: heb jij tijd en zin om het team te helpen met het organiseren van deze 

bijeenkomsten (creatieve inbreng, mailbox, maken van de uitnodiging etc.) en/ of het bieden van een helpende hand in 

’t Honk laat het s.v.p. weten, we komen graag met jou in contact. 

- U i t n o d i g i n g -  

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 8 maart 2018  -  9:15 - 12:00 uur 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Temp/Vergrotenvanjezelfvertrouwen
http://www.vanontslagnaarwerk.nl/aanpak
https://goo.gl/9GJcNT

