
 
 

Programma donderdag 17 mei 2018  Locatie: 

09:00  Inloop  Verenigingsgebouw ‘t Honk 

09:30  Opening  Kerkweg 17-A, 3603 CL  Maarssen 

09:45  Eerste ronde workshops   

10:30  Koffie, koek en netwerken  E:  maarssen@inbetweencafe.nl   

10.45 Tweede ronde workshops  W: www.inbetweencafe.nl/maarssen 

11.30 Gezamenlijke afsluiting en netwerken 
12.00 Einde 

12:00  Einde                                                 Volg ons ook op:     Facebook     LinkedIn     Twitter 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

In Between Café Maarssen 

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 

 

Donderdag 17 mei 2018  - 9:00 – 12:00 uur 

 

Ditmaal niet de tweede donderdag maar de derde donderdag van mei is er weer een In Between Café in Maarssen. 

Ook deze meimaand hebben wij twee praktische en informatieve workshops; van harte welkom vanaf 09.00 uur. 

Tip: altijd handig om pen en papier mee te nemen. 

Aanmelden voor workshops, helpende hand of aanmelden als teamlid via  >>Aanmeldingsformulier<< 
   

. 

. 

 
 

“ Werkgeluk” * 

Reina Janssen heeft verschillende banen in loondienst 

gedaan. Zij is Personeel & Arbeid gaan studeren naast 

haar fulltime baan en besloot in 2006 ontslag te nemen 

om voor zichzelf te beginnen. Na enkele omwegen legt 

Reina Janssen zich nu met hart en ziel volledig toe op 

loopbaancoaching; hierin vindt zij haar bestemming. 

 E 
 
n netwerken 
”Vrijwilligerswerk en het zoeken naar een baan” *  
Laura van Vossen werkt als maatschappelijk makelaar bij 
de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. De Vrijwilligers-
centrale is hét aanspreekpunt voor iedereen die met 
vrijwillige inzet te maken heeft. Ook voor werkzoekenden 
kan het doen van vrijwilligerswerk heel waardevol zijn. 
Laura weet de ins en outs van het combineren van 
vrijwilligerswerk met het zoeken naar een betaalde baan 
en vertelt hier graag meer over.  
 
 

* (Meer informatie op pagina 2) 

Over In Between Café Maarssen 
Onze maandelijkse bijeenkomst is iedere tweede  
donderdagochtend van de maand in ‘t Honk. Het 
programma omvat een (wisselend) aantal inspirerende 
workshops voor en (bij voorkeur) door werk- en opdracht 
zoekenden. Vanuit de kernwaarden toegankelijkheid, 
verbinding en motivatie, creëren we een platform met een 
dynamiek die mensen inspireert en in beweging zet, zodat 
zij hun eigen unieke kracht kunnen (her)vinden en 
daarmee de regie over hun leven.  

 

Waardebepaling achteraf 
In Between Cafés worden georganiseerd door vrijwilligers. 
We trachten gratis toegankelijke workshops te realiseren 
die jou een meerwaarde bieden. Er worden natuurlijk wel 
enige kosten gemaakt; vooral vragen wij jou om, na 
afloop, af te wegen wat deze bijeenkomst jou gebracht 
heeft. Je kunt een financiële donatie doen in ons steentje 
maar liever hebben we van jou een bijdrage in de vorm van 
een workshop, hulp bij het organiseren van of een 
helpende hand bij een bijeenkomst. Al deze vormen van 
bijdragen ervaren wij als een uiting van waardering voor 
onze bijeenkomsten 

 

mailto:maarssen@inbetweencafe.nl
http://inbetweencafe.nl/in-between-cafe-maarssen
https://www.facebook.com/In-Between-Caf%C3%A9-Maarssen-1708134019423750/?ref=hl
https://www.facebook.com/In-Between-Caf%C3%A9-Maarssen-1708134019423750/?ref=hl
https://nl.linkedin.com/in/inbetweencafemaarssen
https://nl.linkedin.com/in/inbetweencafemaarssen
https://twitter.com/InBetweenCafeSV
https://twitter.com/InBetweenCafeSV
https://goo.gl/pXnw1Z


 
 

 

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.  Auto’s parkeren op het terrein voor de kerk of 
 op en rond het nabij gelegen Harmonieplein. 

 

“Werkgeluk”  
Je bent gelukkiger in je werk als je vanuit je hart werkt. 

Als je werk doet wat er voor jou toe doet. Je werkt dan in 

verbinding met jezelf. Dit vraagt dat je veel meer bewust 

bezig bent met jezelf. Wie ben je, waar wordt je warm 

van, gaat je hart sneller van kloppen? Waar draait het 

voor jou om in werk? Waar moet een werkomgeving aan 

voldoen, wil jij tot je recht komen? Hoe werk je hier nu 

aan in het dagelijkse leven? Hoe maak je dit nu 

praktisch? In deze interactieve sessie gaan we hiermee 

aan de slag. Reina Janssen heeft een eigen coachpraktijk 

en is auteur van het boek “Spring”. 

Voor meer info: www.janssencoaching.nl 

 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 14 juni 2018 
Donderdag 12 juli 2018 (vrijwilligers gevraagd met 
ideeën voor eventuele buitenactiviteit) 
 
 

 

 

 
”Vrijwilligerswerk en het zoeken naar een baan” 
Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je 

werkzoekend bent. Je bent immers druk met vacatures 

zoeken, solliciteren en een baan vinden. Maar elke dag de 

hele dag met werk zoeken bezig zijn, dat houdt niemand 

vol. Vrijwilligerswerk doen geeft structuur aan de week, 

verbreedt je blik, vergroot je netwerk en biedt nieuwe 

kansen. Ben je op zoek naar een nieuwe baan en denk je 

erover om daarnaast ook vrijwilligerswerk te gaan 

doen?  Laura van Vossen vertelt je graag alles over het 

combineren van een leuke vrijwilligersfunctie en het 

zoeken naar een nieuwe baan.  

Voor meer informatie: www.vrijwilligersstichtsevecht.nl 

 
Aanmelden voor de workshops of handje helpen via deze 

link:  >>Aanmeldingsformulier<< 

 

 

  Oproep!! 
. Wie komt ons helpen bij het organiseren van de bijeenkomsten? Je verrijkt je CV en je kunt bepaalde skills oefenen! 

Actievelingen gevraagd om de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie te organiseren (wandelen, fietsen e.d.), dit 

is donderdag 12 juli, start vanaf het Honk is mogelijk, maar ook elders kan. 

 

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

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 17 mei 2018  -  9:00 – 12:00 uur 

http://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/
https://goo.gl/pXnw1Z

