
 
 

Programma donderdag 13 september 2018 Locatie: 

09:00  Inloop  Bibliotheek Maarssendorp 

09:30  Opening  Harmonieplein 2, 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 13 september 2018  - 9:00 – 12:00 uur 

 

In de maand augustus geen In Between Café; dit scheelde voorbereiding tijdens de enorme hitte! Tijd voor de 

broodnodige regelmaat (wij gaan weer beginnen), tijd voor nieuwe inspiratie, motivatie en ontmoeting.  

In overleg met de bibliotheek zijn wij overeengekomen om inhoudelijk nauwer te gaan samenwerken, want ook de 

bibliotheek organiseert netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden; korte toelichting tijdens onze bijeenkomst. En, een 

nieuwe locatie voor onze bijeenkomsten.  Aanmelden via   >>Aanmeldingsformulier<< 
   

. 

. 

 
 

“Innerlijk Leiderschap zonder piekeren” * 

Vera Hagen is weerbaarheidstrainer en coacht moeders 

die kinderen hebben die extra zorg vragen. Er wordt 

geleerd om minder te denken aan vragen zoals: Doe ik het 

wel goed. Kan ik het wel. Doe ik wel het juiste. Hier zit de 

gemene deler bij iemand die werk zoekt.   

 

”Sterk in je werk, Zorg voor jezelf” *  

Nicoline Mulder en Bregje Muller zijn loopbaancoaches 

voor het project “Sterk in je werk”. Zou je graag willen 

overstappen naar werk de zorg, maar je weet niet hoe dit 

aan te pakken? “Sterk in je werk” helpt je op weg. 

 

”Profielfoto voor CV of LinkedIn” *  

Jan van der Knaap is aanwezig om, tegen een scherpe 

prijs, jouw profielfoto te maken. 

 

* (Meer informatie op pagina 2) 

Over In Between Café Maarssen 
Onze maandelijkse bijeenkomst is iedere tweede  
donderdagochtend van de maand in de bibliotheek in 
Maarssendorp. 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/hm8P5k


 
 
 

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

de bibliotheek, Harmonieplein 2, 3603 BM Maarssen.  
  

Je fiets kun je stallen in de rekken tegenover de bibliotheek.  
 Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte op de P  van het Harmonieplein 

“Innerlijk Leiderschap zonder piekeren”  
Hoe kom je over op de ander, zit jij lekker in je vel en hoe 
laat je zien dat je er klaar voor bent. Daarom is het zaak 
dat je meer je lichaam gaat voelen. Meer op jezelf gaat 
vertrouwen en dat je trots bent op jezelf en wat je doet. 
Aan het eind van de workshop is er gelegenheid om een 
nieuwe profielfoto te laten maken. 
Voor meer info: www.veerkrachtvoorjekind.nl  

 

“Profielfoto voor CV en LinkedIn”  
Jan van der Knaap is een gepassioneerd fotograaf, heeft 
zich gespecialiseerd in portret-, dieren- en 
evenementenfoto-grafie. Ter plekke maakt Jan een mooie 
profielfoto waarop je zelfbewustzijn uitstraalt. 
Voor meer info: www.candela-fotografie.nl  

 

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via  

deze link:  >>Aanmeldingsformulier<< 
 

 
 

 

 

 

”Sterk in je werk, Zorg voor jezelf” 

Herken je de gedachte:  
- Ik zou wel in de zorg willen werken, maar heb niet de 
juiste papieren. 
– Ik wil wel in de zorg werken, maar ik kan dat vast niet.  
– Ik denk dat ik het wel kan, maar ik kan wel wat tips 
gebruiken.  
Tijdens deze workshop komen alle mogelijke opties voor 
een baan in de zorg voorbij: zowel voor ‘handjes’ als 
ondersteuning.  
Nicoline en Bregje geven praktische tips en vertellen 
over het denken in mogelijkheden in plaats van 
onmogelijk-heden. 
Voor meer info: www.sterkinjewerk.nl 
 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 11 oktober   
Donderdag 8 november 
Donderdag 13 december 
 

 

  In Between Café Maarssen 
Vanaf heden gaan wij nauwer samenwerken met de bibliotheek. Inhoudelijk gezien proberen wij ons programma en de 

Walk & Talk bijeenkomsten van de bibliotheek (elke eerste woensdag van de maand) op elkaar te laten aansluiten. 

Nieuw adres: onze bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek Maarssendorp, Harmonieplein 2. 

 

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

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 13 september 2018  -  9:00 – 12:00 uur 

http://www.veerkrachtvoorjekind.nl/
http://www.candela-fotografie.nl/
https://goo.gl/hm8P5k
http://www.sterkinjewerk.nl/

