
 
 

Programma donderdag 11 april 2019   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 april 2019   9:00 – 12:00 uur 

 

Het is weer tijd voor een bijeenkomst van het In Between Café Maarssen. Ook ditmaal één lange workshop, met 

halverwege een pauze en veel gelegenheid om te netwerken. Aanmelden voor de workshop van Paul Molenschot via dit   

>>Aanmeldingsformulier<< ook zonder aanmelding ben je van harte welkom. Iemand meenemen mag altijd. 

Wij zijn naarstig op zoek naar één, maar het liefst twee, nieuwe teamleden. Kom bij een van ons informeren naar dit 

leuke, interessante en ook gezellige vrijwilligerswerk.  
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“Kernkwaliteiten” * 
Paul Molenschot is gecertificeerd coach voor het gebruik 
van het Kernkwadrant en opgeleid door Daniel Ofman 
(ontwikkelaar vh Kernkwadrant). Bij de Rabobank, waar 
Paul werkzaam is, geeft hij regelmatig deze workshop. 
 

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. 

 

* (Meer informatie op pagina 2) 

 
 
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. 
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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 

 

“Kernkwaliteiten” * 

Paul Molenschot: In deze workshop Kernkwaliteiten ga je 

je kwaliteit, je valkuil, uitdaging en je allergie 

onderzoeken. We gebruiken het Kernkwadrant van Daniel 

Ofman. Door de persoonlijke invulling is het leerzaam en 

kun je nieuwe inzichten krijgen voor je eigen 

ontwikkeling. Wil je een stapje verder gaan? 

Onderzoek dan waar je in een specifieke werk- of privé-

relatie tegenaan loopt en wat dat leert over jezelf en de 

ander. Begrip over de situatie en de ander geeft vaak rust 

en ruimte om een relatie beter vorm te geven en zelfs de 

kwaliteiten van een ander beter te waarderen en 

benutten. 

 
 

 
 
Jij bepaalt zelf wat je uit deze workshop haalt. We 
gebruiken totaal 1,5 uur. In twee blokken van drie 
kwartier maak je kennis met het Kernkwadrant, ga je er 
samen mee aan de slag en verdiep je de mogelijkheden 
en inzichten. 
 
 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 9 mei  
Donderdag 13 juni 
 
 
Aanmelden voor de workshop via  

deze link:  >>Aanmeldingsformulier<< 
 

  In Between Café Maarssen  
 

- Wij maken je graag attent op de Walk&Talk bijeenkomst van woensdag 3 april a.s. in de bibliotheek in 

Maarssenbroek; inloop 9.45 uur, aanvang programma 10.00 uur. 

Programma via deze link: Walk & Talk 

- Wij zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding van ons team. Het organiseren van de bijeenkomsten is leuk, 

leerzaam, interessant en ook uitdagend. Je doet nieuwe ervaringen op en je kunt je eigen kwaliteiten inzetten. 

Interesse? Informatie bij een van de teamleden! 

 

- 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 april 2019    9:00 – 12:00 uur 

http://bit.ly/2HPRDoW
http://bit.ly/2HPRDoW
https://www.bibliotheekavv.nl/agenda/walk-talk-3-april.html

