
 

Nieuwsbrief april 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.  

We bieden in het voorjaar weer interessante workshops aan. Meld je snel aan, want vol is vol! 

Training “In beweging met paarden” op donderdag 18 april en dinsdag 4 juni van 9.30 - 
17.00 uur & het vervolg “In beweging met paarden II” op donderdag 23 mei van 9.30 - 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 “Minder stress, meer plezier in je werk” op 9 mei van 13.00 - 16.30 uur. Deze 
workshop zorgt er voor dat je meer inzicht krijgt in je eigen stressfactoren, zodat je zelf beter 
kunt sturen in het terugdringen van je stress en het hebben van meer plezier in je werk. Klik 
hier voor meer informatie.  

Workshop “Kom maar op met jou” 3 dagdelen op 29 mei, 12 en 26 juni van  
13.30 -16.30 uur. In deze cursusreeks gaan we ontdekken wat onze drijfveren zijn, wat onze 
talenten zijn, wat we zouden willen, maar ook wat onze belemmerende gedachten zijn. Klik 
hier voor meer informatie.  

Workshop “Verbindende communicatie” op 6 juni van 13.00 - 16.00 uur. In deze workshop 
doe je ervaring op hoe communicatie makkelijker kan. Het helpt je bij jouw manier van com-
municeren met huurders, collegae en stakeholders. In de workshop ga je aan de slag door 
vooral te ervaren hoe we in gesprek gaan en hoe het ook anders kan. Klik hier voor meer  
informatie. 

Workshop “Mentaal fit op het werk” op dinsdag 11 juni van 13.00 - 17.00 uur. In deze work-
shop 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? Meld je aan bij: contact@corporatiesinbeweging.nl 

Workshops 

Leer/loopbaancoach 

Vacatures 
Enkele kansen binnen Corporaties in Beweging: 

- Projectontwikkelaar bij Vidomes 
- Projectleider Realisatie bij Havensteder 
- Manager Vastgoed bij WVH Hoek van Holland 
- Senior Woonconsulent bij Maasdelta 
- Medewerker HR bij Vidomes 
- Woonconsulent bij Wooninvest 
- Projectleider onderhoud en vastgoed bij de SOR 

Nieuwe leer/loopbaancoaches 

Workshop 

Save the date! 

Kansenportaal 

Beleef de wondere wereld van bergbeklimmer Wilco van Rooijen en de ontberingen  
die hij heeft doorstaan tijdens het beklimmen van de Mount Everest en de K2.  
Wil je meegenomen worden in de toekomstige veranderingen die op ons afkomen,  
waaronder robotisering en digitalisering maar ook mentaal fit blijven bij alle veranderingen, 
kom dan naar het event! Er worden diverse inspirerende workshops georganiseerd over o.a. 
mentale vitaliteit en toekomstig vakmanschap.  

De leer/loopbaancoaches willen jou helpen met het vergroten van je bewustzijn over jouw 
loopbaan. Hoe kun je je ontwikkelen in je eigen functie. Soms zie je door alle mogelijkheden 
die er zijn, niet meer wat er nu voor opleiding bij je past.  
 
Helaas heeft Mark Dijsselbloem corporatieland verlaten voor een nieuwe uitdaging bij het 
NCCW, dus moeten we afscheid van hem nemen als leer/loopbaancoach.  
Maar gelukkig hebben we inmiddels 3 fantastische nieuwe leer/loopbaancoaches aan de 
pool toegevoegd. Hieronder stellen we ze graag aan je voor.  
Voor meer informatie over Birgit, Bianca en Debora, klik hier.  
 
Birgit Hijdra    Bianca Magdalena        Debora Smits  

 

 
  
 
 
      
  

SAVE THE DATE!  
 
De datum en de locatie voor het Event van 
Corporaties in Beweging zijn bekend. Zet 
vast een groot kruis in jouw agenda op  
donderdag 27 juni 2019 van 12.00-17.30 
uur, want dan ga jij naar World Hotel Wings 
in Rotterdam voor een inspirerend en  
enerverend programma.  

 

Het leven is drukker dan ooit en het is moeilijk om vaak stil te staan bij je mentale gezond-
heid. Gelukkig zijn er genoeg mindfulness apps die het ons iets makkelijker maken om tot 
rust te komen, wanneer we weinig tijd hebben. Dit zijn onze  
favorieten: 

- Simple Habit 
- Happify 
- Headspace 
- 10% Happier 
- Remindfullness 
 

De beste mindfulness apps 

 

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:  d.dirkzwager@vidomes.nl, 06-27 05 73 99 

- Ester Galvin Manzano e.galvinmanzano@maasdelta.nl, 06-53 26 03 04 

- Gwen Wulfers  g.wulfers@bvow.nl, 06-83 66 57 85  

- Birgit Heijdra  b.hijdra@trivire.nl, 06-14 80 25 05  

- Bianca Magdalena  b.magdalena@woonbron.nl, 06-10 10 21 97 

- Debora Smits  debora.smits@havensteder.nl, 06-47 10 12 51 

 

www.corporatiesinbeweging.nl       

contact@corporatiesinbeweging.nl 
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