- 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 februari 2020 9:00 – 12:00 uur

Het In Between Café Maarssen is dé ontmoetingsplaats voor werk- en opdrachtzoekenden.
Ditmaal wederom één lange workshop verzorgd door een medewerker van de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. Er
is uitleg en voldoende tijd om te reageren en vragen te stellen over vrijwilligerswerk en wat er te combineren is met
een werkeloosheidsuitkering. Ken je mensen die ook graag geïnformeerd worden over vrijwilligerswerk, iedereen is
welkom! Graag aanmelden via >>Aanmeldingsformulier<< maar is niet verplicht.
.

“Vrijwilligerswerk”

.
”De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht: maak(t) er werk
van!”
Maaike Schalk werkt als maatschappelijk makelaar bij de
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht: hét aanspreekpunt
voor iedereen die met vrijwillige inzet te maken heeft.
Ook voor werkzoekenden kan vrijwilligerswerk heel
waardevol zijn. Maaike kent de ins en outs van
vrijwilligerswerk en brengt deze aan het licht op de
eerstvolgende bijeenkomst van het In Between Café.
Nieuwsgierig geworden? Maaike ontmoet jou graag op
donderdag 13 februari!
Kijk voor meer informatie op
www.vrijwilligersstichtsevecht.nl
Maaike Schalk en haar collega Sarah Faber.

Programma
donderdag
13 februari
2020
* (Meer informatie
op pagina
2)
09:00 Inloop
09:30 Opening
09:45 Eerste ronde workshop
10:30 Koffie, koek en netwerken
10:45 Tweede ronde workshop
11:30 Gezamenlijke afsluiting en netwerken
12:00 Einde

Locatie
Bibliotheek Maarssendorp
Harmonieplein 2, 3603 CL Maarssen
E: inbetweencafemaarssen@gmail.com
W: www.inbetweencafe.nl/maarssen

Volg ons ook op:
Facebook
LinkendIn
Twitter
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Over In Between Café Maarssen

Waardebepaling achteraf

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.

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 van bijdragen
ervaren wij als een uiting van waardering voor onze
bijeenkomsten

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via
deze link: >>Aanmeldingsformulier<<

Volgende data In Between Café Maarssen:
Donderdag 12 maart 2020:
Marian Paul met de workshop: Pimp je CV
Donderdag 9 april 2020:
Liesbeth Schurink met de workshop: Netwerken met
LinkedIn

In Between Café Maarssen
Wij zijn weer op zoek naar nieuwe teamleden. Lijkt het je leuk om nieuwe ervaring op te doen, je eigen kwaliteiten in
te zetten, wij kunnen jouw hulp goed gebruiken - zeker als je veel ervaring met social media hebt!!. Het
vrijwilligerswerk voor het In Between Café staat goed op je CV; de vergaderingen en de bijeenkomsten gelden als
een sollicitatie voor het UWV.
Volg ons op:

Facebook,

LinkedIn,

Twitter

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

