
 
 

      Programma donderdag 12 september 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 12 september 2019  - 9:00 – 12:00 uur 

 

Deze uitnodiging is ook voor deelnemers aan het In Between Café Breukelen 

We gaan weer beginnen: tijd voor de broodnodige regelmaat, tijd voor nieuwe inspiratie, motivatie én ontmoeting. Op 

donderdag 12 september a.s. hopen wij velen van jullie te ontvangen om de interessante en uitdagende workshop van 

Ruud van Klooster bij te wonen en in mee te participeren. 

Aanmelden voor de bijeenkomst van deze ochtend via dit   >>Aanmeldingsformulier<< , is niet verplicht, wel handig 

voor het koffieteam. Iemand meenemen die ook nieuwsgierig is naar onze bijeenkomsten?  Mag altijd! 

. 

. 

 
 

 

“Vergroten van je zelfvertrouwen” * 
Ruud van Klooster is in zijn werkzame leven jarenlang 
Field Sales Manager bij Heineken Nederland geweest. Zijn  
kennis deelt hij graag met de deelnemers van In Between 
Café Maarssen. 
Diverse malen heeft het team van Ruud de prijs 
“Buitendienst van het Jaar” gekregen. 

    

 

 

 

* (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
http://bit.ly/2PtNGem


 
 
 

Interesse in leuk, gezellig en leerzaam vrijwilligerswerk? Kom ons team versterken!! 

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 

 
“Vergroten van je zelfvertrouwen”   
 Ruud van Klooster neemt je mee in zijn zoektocht naar 
verkoopteam-optimalisatie. Ruud ontdekte dat de “wat” 
(het resultaat) in coaching weliswaar belangrijk is, maar 
dat aandacht voor mede(samen)werkers het 
allerbelangrijkste is. Daardoor is het “waarom”(het nut) 
en de “hoe” (de vorm) datgene wat werkelijk gecoached 
moet worden. 

Elk jaar wordt er binnen de levensmiddelenindustrie de 
begeerde prijs “beste Buitendienst van Nederland” 
uitgereikt. Alle food fabrikanten, zoals Unilever, Coca 
Cola, Campina, Heinz willen deze belangrijke titel 
veroveren. In 2005 resulteerde de aanpak van Ruud tot 
de benoeming “Buitendienst van het Jaar”. Hetzelfde 
huzarenstukje met zijn verkoopteam werd herhaald in 
2008 en 2009. Dat dit in 2013, 2014 en 2015 wederom 
herhaald werd is het bewijs van zijn succesvolle aanpak. 
 
 

 

 

 
Ruud zal je laten zien, aan de hand van zijn eigen 
ontwikkelde model “vertrouwen is de sleutel naar succes” 
hoe hij werkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen 
van de individuele teamleden. 
Na de presentatie ga je middels een workshop zelf 
ervaren hoe je het verschil kunt maken. Sleutelwoorden 
zijn hierbij: eigenwaarde, zelfverzekerdheid, reflectie, 
affiniteit en zelfvertrouwen. 
 

Aanmelden voor deze workshop via deze link:   

>>Aanmeldingsformulier<< 
 
Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 10 oktober 2019 
Donderdag 14 november 2019 
Donderdag 12 december 2019 
 
 

 

  In Between Café Maarssen / Walk & Talk 
Wij maken jullie graag attent op de Walk & Talk bijeenkomst van woensdag 4 september a.s. in de bibliotheek in 

Maarssenbroek; inloop vanaf 9.45 uur, aanvang programma 10.00 uur. 

Programma via deze link: Walk & Talk 

 

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

In Between Café Maarssen 

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 12 september 2019  -  9:00 – 12:00 uur 

http://bit.ly/2PtNGem
https://www.bibliotheekavv.nl/agenda/netwerkbijeenkomst-4-sept.html

