Nieuwbrief februari 2019
Medewerkers die goed op hun plek zitten zijn gelukkiger én presteren beter. Werk
dat bij je past en waarin talenten optimaal worden ingezet, geeft energie en zorgt
ervoor dat je lang inzetbaar bent. Het is belangrijk dat je je blijft ontwikkelen in deze
snel veranderende markt. ‘Corporaties in beweging’ geeft je de mogelijkheid om zelf
regie te houden over je loopbaan. Meer informatie over Corporaties in beweging?
Kijk op de website.

Workshops
We bieden in het voorjaar weer interessante workshops aan. Bijvoorbeeld:
Workshop “Feedback en meer”, donderdag 21 maart van 13.00 tot 17.00 uur.
Omdat feedback zoveel meer is dan een gesprek. Wil jij de uitdaging aan om goed
feedback te kunnen geven en te ontvangen? Dan is dit de juiste training. Klik hier voor
meer informatie.
Training “In beweging met paarden”, donderdag 28 maart of donderdag 18 april
van 9.30 tot 17.00 uur.
Wil je werken aan je persoonlijk leiderschap met behulp van paarden? Deze training is
ervaringsgericht, interactief, reflectief en actiegericht. Klik hier voor meer informatie.
Workshop “Mentaal fit op het werk”, maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur. In
deze workshop ontwikkel je onder begeleiding van een energieke trainer denkstrategieën, krachtige overtuigingen en gedachten die bepalen hoe je in een lastige situatie
op de beste manier kunt reageren. Klik hier voor meer informatie.
Enthousiast? Wacht dan niet te lang met aanmelden. Meld je aan bij:
contact@corporatiesinbeweging.nl

Vacature Leer/loopbaancoach
Binnen het regionale samenwerkingsverband “Corporaties in Beweging” werken we
met een pool van interne leer/loopbaancoaches. Met hen kun je op een laagdrempelige manier sparren over je ontwikkeling en je loopbaan. Dat werkt zo goed (in de afgelopen maanden hebben 63 collega’s een inspirerend gesprek gehad) dat we willen
uitbreiden.
Wij zijn daarom op zoek naar:
Leer/loopbaancoaches; “Een mensenmens die het leuk vindt om anderen te
helpen in hun ontwikkeling, voor gemiddeld een dag per maand”
Je helpt collega’s zich te realiseren dat ze zelf moeten werken aan hun eigen (markt)
waarde. Je zet mensen aan om te leren en zich verder te ontwikkelen. Je kijkt samen
met medewerkers hoe zij de regie over hun eigen loopbaan kunnen vormgeven.
Ben jij de leer/loopbaancoach die wij zoeken?
Solliciteer dan voor vrijdag 22 februari via contact@corporatiesinbeweging.nl. We
ontvangen graag een actueel CV en een motivatie van je.
De eerste gesprekken staan gepland op maandag 4 of dinsdag 5 maart.

Resultaten 2018
Corporaties in Leer/loopbaancoach
beweging is trots op de
resultaten die we in 2018 hebben bereikt. Benieuwd naar de resultaten die
we dit jaar hebben behaald? Kijk dan
hier.

Nieuw: Watdoejijmorgen.nl?
Flow en de Corporatie Academie hebben gezamenlijk een website ontwikkeld:
Watdoejijmorgen.nl
Deze site zoomt in op de toekomst van de corporatiesector
en op diverse functies binnen
deze sector. Wat gaat er
veranderen in de (nabije)
toekomst en wat kun je als
medewerker doen om bij te
blijven?
Het mooie is dat de opleidingen van de Corporatie Academie zijn opgenomen, zodat
je naast concrete informatie ook direct een passende opleiding kan vinden.

Managersbijeenkomst
Ook dit jaar organiseren we weer een managersbijeenkomst. In deze bijeenkomst
gaan we aan de slag met dialoogvaardigheden. Het voeren van een goed gesprek
met je medewerker is de basis voor duurzaam inzetbare medewerkers. In deze bijeenkomst krijg je inzicht in je persoonlijke stijl, hoe je deze kunt inzetten en verbeteren om een goed gesprek te voeren. Voor meer informatie, klik hier.

LinkedIn Corporaties in Beweging
Corporaties in Beweging heeft een LinkedIn
pagina. Daarop vermelden we alle workshops
en andere actualiteiten die te maken hebben
met CIB. Dus volg onze pagina!
Klik hier om naar onze LinkedIn pagina te gaan.

Team Corporaties in Beweging
- Renate van Dam, projectleider: contact@corporatiesinbeweging.nl, 06-51 16 74 91
- Angelique v.d. Marel, communicatie: avandermarel@rondomwonen.nl, 06-27 42 72 75
Leer/loopbaancoaches:
- Diana Dirkzwager:
- Mark Dijsselbloem
- Ester Galvin Manzano
- Gwen Wulfers

d.dirkzwager@vidomes.nl, 06-27 05 73 99
m.dijsselbloem@wvhwonen.nl, 06-46 25 30 41
e.galvinmanzano@maasdelta.nl, 06-53 26 03 04
g.wulfers@bvow.nl, 06-83 66 57 85

Nieuwe leden
We verwelkomen de Maaskoepel en SVH (federaties van woningcorporaties) als nieuwe
leden van Corporaties in beweging. De Maaskoepel per 1 februari en SVH per 1 maart. Fijn
om in het regionale samenwerkingsverband onderling uit te kunnen wisselen en nog meer
van elkaar te leren.
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