
 
 

Programma donderdag 11 oktober 2018 Locatie: 

09:00  Inloop  Bibliotheek Maarssendorp 

09:30  Opening  Harmonieplein 2, 3603 CL  Maarssen 

09:45 Aanvang workshop   

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

10.45  Vervolg workshop  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 11 oktober 2018   9:00 – 12:00 uur 

 

Het In Between Café Maarssen is dé ontmoetingsplaats voor werk- en opdrachtzoekenden. 

De nieuwe locatie in de bibliotheek is een proefperiode. De eerste keer is ons prima bevallen en wij ontvingen veel 

positieve reacties. Kom je naar ons café op 11 oktober en heb je op- of aanmerkingen, laat het ons weten. Want met 

jullie feed-back kunnen wij aan de slag om dat wat nog niet zo soepel verloopt, te verbeteren.  

Deze bijeenkomst hebben wij één lange workshop. Van harte welkom! Aanmelden via   >>Aanmeldingsformulier<< 
   

. 

. 

 
 

 

“Netwerken en Elevator Pitch” * 
Jacques-Hein Vermolen is trainer gespecialiseerd in de 

Elevator Pitch (korte presentatie waarin je enthousiast 

vertelt wie je bent en waar je goed in bent). Na zijn 

rechtenstudie en journalistiek werk (VNO-NCW en 

sportjournalistiek) helpt hij sinds 2001 als trainer en 

traningsadviseur werkzoekenden die moeite hebben met 

en behoefte hebben aan netwerken en hun effectieve 

presentatie/pitch bij sollicitaties. Dat doet hij met theorie 

en oefeningen/rollenspellen zodat deelnemers meer 

rendement halen uit hun (sollicitatie)gesprekken met 

werkgevers/opdrachtgevers. 

 

 

* (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.  

 
 

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/oXNo7h


 
 
 

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 

 
“Netwerken en Elevator Pitch” * 
Interactief neemt Jacques-Hein je kort mee door de 
theorie van het netwerken en pitchen. Je schrijft je 
eigen elevator pitch aan de hand van een 
eenvoudige redactionele formule (I.D.O.L) en tot slot 
kun je je pitch oefenen in verschillen settings: in een 
‘veilige’ speeddate met z’n drieën, in ‘de lift’ één op 
één met Jacques-Hein of in een sollicitatiegesprek 
met hem als potentiele werkgever… 

 

 

    Aanmelden voor de workshops of handje helpen via  

   deze link:  >>Aanmeldingsformulier<< 
 

 
 

 

 

 

 
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 ook kun je een bijdrage leveren in de vorm van een 
workshop, hulp bij het organiseren van of een helpende 
hand bieden bij een bijeenkomst. Al deze vormen van 
bijdragen ervaren wij als een uiting van waardering voor 
onze bijeenkomsten 

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

 

  In Between Café Maarssen 
Sinds kort werken wij nauw samen met de bibliotheek. Inhoudelijk gezien proberen wij ons programma en de Walk & 

Talk bijeenkomsten van de bibliotheek (elke eerste woensdag van de maand in Maarssenbroek) op elkaar te laten 

aansluiten. Het programma van Walk & Talk ontvang je tegelijk met onze uitnodiging. Bij beide bijeenkomsten ben je 

van harte welkom. 

 

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

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 11 oktober 2018    9:00 – 12:00 uur 

https://goo.gl/oXNo7h
https://goo.gl/oXNo7h

