
 
 

Programma donderdag 8 november 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 8 november 2018   9:00 – 12:00 uur 

 

Onze nieuwe locatie, de bibliotheek in Maarssendorp bevalt uitstekend. Er is besloten om ook in 2019 onze 

bijeenkomsten daar te houden. Bijkomend voordeel, de bibliotheek staat open voor iedereen: je mag boeken en 

tijdschriften inkijken, gebruik maken van de computers en er is wifi. Wil je boeken mee naar huis nemen, dan moet je lid 

worden van de bibliotheek. 

Deze bijeenkomst bieden wij een gevarieerd programma. Aanmelden graag via   >>Aanmeldingsformulier<< 
   

. 

. 

 
 

“Netwerken en profileren met LinkedIn” * 
Pieter Koevoets is Loopbaancoach, Social media trainer 

en ambassadeur LinkedIn en werkzaam bij het UWV. 

“CV check” * 
Maria-José Villanueva is Adviseur Werk met als 

specialisatie o.a. de CV check en werkzaam bij het UWV 

 

“Profielfoto voor CV of LinkedIn” * 
Jan van der Knaap is fotograaf. Oorspronkelijk was Jan 

werkzaam in de IT, raakte hierin verveeld en besloot in 

2012 het roer om te gooien en voortaan dat te doen wat 

hij echt leuk vindt: met creativiteit mooie foto’s maken.   

 

“Vrijwilligerswerk” * 
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht is aanwezig om 

informatie te geven over vrijwilligerswerk. 

 

* (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 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 

 

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/1Mtt38


 
 
 

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 profileren met LinkedIn” * 
Pieter Koevoets: profileren via Linkedin en netwerken, 
dat is het gouden koppel als het gaat om nieuw werk te 
verwerven. Het gaat over: zichtbaarheid, vindbaarheid en 
connecties maken en onderhouden. Je LinkedInprofiel is 
je fundament als je werk zoekt. Deze moet stevig staan 
en er verzorgd uitzien, omdat bedrijven en recruiters 
altijd weer op je profiel uitkomen, het is je digitale 
visitekaartje. 
In deze workshop van 90 minuten neemt Pieter je mee in 
het Linkedin-landschap en laat zien hoe je daarin met o.a. 
netwerken, uitstralen van vakmanschap, en delen van 
expertise, in beeld komt bij de mensen die gaan over het 
vergeven van nieuwe banen of klant van je willen 
worden. 

“Vrijwilligerswerk” * 
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht is aanwezig om 
informatie te geven over vrijwilligerswerk in onze 
gemeente. Zij kijken met jou wat de mogelijkheden zijn 
en wat bij jou past. 

 

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via  

deze link:  >>Aanmeldingsformulier<< 
 

 
 

 

 

 

“CV check” * 
Maria-José Villanueva: bedenk goed dat je cv vaak het 
eerste is wat een potentiële werkgever over je leest en te 
weten komt. Zie het als een persoonlijk visitekaartje 
waarop je zo goed mogelijk voor de dag wilt komen. Het 
is best lastig om je cv er verzorgd en professioneel uit te 
laten zien. Maar, zo val je op tussen al die andere 
werkzoekenden. En dat is wat je wil bereiken. 
Maria-José kijkt met de cv-check niet alleen of jouw cv er 
professioneel uitziet, ze onderzoekt ook of het cv bij jou, 
bij het bedrijf en de functie past. Jouw persoonlijkheid is 
ook belangrijk. 

 

 

 

“Profielfoto voor CV of LinkedIn” * 
Jan van der Knaap heeft zich gespecialiseerd in 
portretfotografie zowel zakelijk als voor  
privé, dierenfotografie en evenementenfotografie. Jan 
geeft workshops en bouwt websites in Wordpress. Hij 
neemt zijn mobiele studio mee om profielfoto's te maken 
voor LinkedIn, sociale media, visitekaartjes of voor de 
eigen website. Dit tegen het zeer voordelige tarief van  
5,- euro inclusief BTW. 
 Voor meer info: www.candela-fotografie.nl. 
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