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

“Netwerken voor een baan” 
Je hebt járen een bepaald vak uitgeoefend, hebt daarin 
veel ervaring, en bent nu toch werkloos. Als je 
openstaande vacatures bekijkt lijkt het wel of je baan 
helemaal niet meer bestaat. En nu? Je bent 45 plus en 
wilt heel graag weer werken. Wellicht moet je een andere 
weg inslaan dan je tot nu toe hebt bewandeld. Wat zijn 
jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt? In welke sector 
is nog wel werk voor 45+ers. Een wending in je carrière? 
Met al deze vragen en nog veel meer gaat Rose-Marie 
aan de slag.
Voor meer info: www.rooskleurigcoaching.nl 

”CV check”
Liesbeth biedt je de gelegenheid je C.V. aan te scherpen 
en werpt een blik op je C.V. Naast haar professionele kijk 
op je C.V. heeft ze ook meerwaarde voor je omdat ze 
beschikt over een groot netwerk.
Liesbeth is deze dag niet aanwezig, zij maakt graag op 
een andere dag een afspraak. Stuur een mail naar In 
Between Café Maarssen.
Voor meer informatie: www.vanontslagnaarwerk.nl 

”Pensioen”
Paul Goinga en Eric Pietersen gaan in op het Pensioen in 
Nederland. Welke soorten pensioen zijn er en waar kun je 
informatie vinden. Speciale aandacht is er voor de invloed 
die ontslag heeft op je pensioen en welke mogelijkheden 
er zijn als je weer werk vindt. Ook de keuzes die je kunt 
maken om je pensioen aan te passen aan je persoonlijke 
situatie worden behandeld. Ruimte voor vragen is er 
natuurlijk ook.

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via deze 
link:  >>Aanmeldingsformulier<<

Volgende data In Between Café Maarssen:
Donderdag 12 juli 2018 – buitenactiviteit
Donderdag 13 september

  In Between Café Maarssen
Voor de bijeenkomst van 12 juli a.s. wordt er een buitenactiviteit georganiseerd. Vertrek locatie en tijd is nog niet 
vastgesteld; meer hierover in de uitnodiging.
In augustus vindt er geen In Between Café plaats. Eerstvolgende reguliere bijeenkomst is donderdag 13 september.

- U i t n o d i g i n g -
In Between Café Maarssen

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’
 

Donderdag 14 juni 2018  -  9:00 – 12:00 uur


