
-Uitnodiging-

In Between Café De Bilt
‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’

Maandag 9 april 2018 - 08:45 - 11:15 uur

In Between Café

Het In Between Café is een maandelijkse bijeenkomst waar

inspirerende workshops worden gegeven en gevolgd voor en 

door werkzoekenden. Met de kernwaarden: Toegankelijkheid, 

verbinding & inspiratie tot bewegen, creëren we een

verbinding die mensen inspireert en in beweging zet richting

het (her)vinden van hun eigen kracht. Met als doel dat zij de 

regie over hun eigen leven nemen richting een nieuwe baan of 

opdracht. Tijdens deze ochtend ben je welkom de workshops 

te volgen die je het meest aanspreken. De vorige bijeenkomst

waren er veel enthousiaste reacties over de workshops. Na de 

workshops is er gelegenheid om na te praten/ netwerken. We 

merken dat er nog te weinig mensen gebruik maken van de 

mogelijkheid om na de workshops te netwerken. Daarom

hebben we deze ochtend een workshop ‘ wat is netwerken en

hoe doe je dat’. 

Kosten

Het In Between Café is gratis. Koffie of thee is voor eigen

rekening.

De ruimte wordt beschikbaar gesteld door ‘Mens De Bilt’

Workshops 

● ‘Wat is netwerken en hoe doe je dat’ van Hans 

Ridderhof

● Daarna gaan we in groepjes het netwerken oefenen.

Op de volgende pagina staat een volledige beschrijving van 

de workshops.

Waardebepaling achteraf

Eén van de Universele wetten beschrijft het belang van    

evenwicht tussen geven en ontvangen. Daarom hanteren wij

het principe van waardebepaling achteraf. Dit houdt in dat de 

bijeenkomst vrij toegankelijk is. We vragen je van te voren na

te denken over wat je van de bijeenkomst verwacht. Aan het 

einde van de workshop bepaal je wat deze jou heeft

gebracht. Wij nodigen je daarbij uit om een voor jou

passende waardering achter te laten.

Na afloop van het IBC kun je nog gezellig blijven lunchen in 

restaurant Bij de Tijd

Het In Between Café De Bilt telt iedere maand weer veel enthousiaste deelnemers. Door gebruik te maken van elkaars kennis en 

netwerk helpen we elkaar met zichtbaar worden op de arbeidsmarkt. Ook deze keer is er een mooi programma. Je bent van harte

welkom om deze bij te wonen. Tot 9 april! 

Altijd handig: Neem pen en papier mee

Locatie

Wijkrestaurant Bij de Tijd in samenwerking

met MENS De Bilt; brengt mensen bij elkaar.

Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 3731 KH De Bilt. 

www.restaurantbijdetijd.nl.

Contact:

Tilly de Jong/William Blijham/Yvonne van Harselaar

e: inbetweencafedb@gmail.com

w: http://inbetweencafe.nl

Programma

08:45 - 09:00 uur Inloop

09:00 - 09:15 uur Opening 

09:15 - 10:00 uur Eerste ronde workshops

10:00 - 10:15 uur Pauze

10:15 -11:00 uur Tweede ronde workshops

11:00 -11:15 uur Afronding en netwerken

mailto:inbetweencafedb@gmail.com
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Workshops

‘Wat is netwerken en hoe doe je dat’

Doel is om tips te geven en met de deelnemers een dialoog aan 

te gaan hoe je in contact kunt komen met potentiële 

werkgevers. Dat betekent voortdurend uit je comfortzone 

komen.

Hoe kun je een medium als LinkedIn gebruiken, een medium 

wat bij uitstek past bij netwerken. De workshop is geen 

monoloog van mijn kant, maar ik wil met de deelnemers in 

gesprek gaan. 

Allereerst een korte uitleg van mij over de vraag ‘ wat is 

belangrijk bij solliciteren?’ Denk dan aan de vraag ‘ waar ben je 

goed in en wat past het beste bij je?’ 

Hoe is je presentatie, met andere woorden performance en hoe 

kun je in twee zinnen duidelijk maken wat het de 

vacaturehouder oplevert om jou in dienst te nemen?

Hans Ridderhof is een zeer ervaren loopbaancoach. Hij heeft 

30 jaar managementervaring op elk niveau en van daaruit veel 

sollicitanten aan tafel gehad. Hij weet als geen ander wat een 

vacaturehouder wil horen en zien. Solliciteren kun je goed 

vergelijken met verkopen. Wat is het belang voor een 

vacaturehouder om juist jou in dienst te nemen? Wat is zijn 

voordeel? Ook daar zal in de workshop bij stil worden gestaan. 

Na deze workshop zal er in groepjes worden genetwerkt. Door 

middel van vragen kom je erachter wat de ander zoekt en 

beweegt. 

Volgende In Between Café De Bilt

Het volgende In Between Café zal plaatsvinden op 

maandagochtend 7 mei 2018

Locatie

Wijkrestaurant Bij de Tijd in samenwerking

met MENS De Bilt; brengt mensen bij elkaar.

Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 3731 KH De Bilt. 

www.restaurantbijdetijd.nl.

Contact

Tilly de Jong/William Blijham/Yvonne van Harselaar

e: inbetweencafedb@gmail.com

www: http://inbetweencafe.nl

Programma

08:45 - 09:00 uur Inloop

09:00 - 09:15 uur Opening 

09:15 -10:00 uur Eerste ronde workshops

10:00 -10:15 uur Pauze

10:15 -11:00 uur Tweede ronde workshops

11:00 -11:15 uur Afronding en netwerken
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