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Iedereen wil graag gelukkig zijn, ook op het werk. Tenslotte brengen we daar een groot deel 
van onze tijd door. Daarbij heeft ons werkgeluk grote invloed op de rest van ons leven. 
Werkgeluk moet dan ook hoog op de agenda van organisaties staan.  
Daarom is de laatste week van september uitgeroepen tot de Week van het Werkgeluk.  
In 2019 is dat van 23 – 27 september.  
Ook jouw corporatie binnen Corporaties in Beweging besteedt aandacht aan de Week van 
het Werkgeluk. Wil jij binnen jouw organisatie werkgeluk op de agenda zetten of er nog 
meer aandacht voor vragen? Op deze speciale website vind je veel ideeën over wat je zou 
kunnen doen: weekvanhetwerkgeluk.nl  

In de Week van het Werkgeluk staat bij jouw organisatie op de 
balie een doos, vol met kaarten met mooie, inspirerende en  
complimenteuze teksten. De kaarten zijn bedoeld voor jouw  
collega! Loop je langs de balie, zoek een mooie kaart uit en  
geef die aan je collega!  
Want je maakt iemand zijn dag goed door een compliment 
uit te delen. Daar worden we allemaal vrolijk van! 
 

Tip 1: Deel je dankbaarheid   Tip 2: Stop jezelf te vergelijken 
Tip 3: Koester je collega’s   Tip 4: Verbind je aan je doelen 
Tip 5: Wees trots op je organisatie Tip 6: Bespreek feedforward 
Tip 7: Luister en word gehoord  Tip 8: Vergroot je zelfvertrouwen 
Tip 9: Maak kwesties bespreekbaar Tip 10: Vergeet niet te lachen   

Hou in de week van het werkgeluk de site van Corporaties in Beweging en de pagina op  
LinkedIn in de gaten, we lichten elke dag 2 tips toe! 

Persoonlijk succes begint met het vergroten van het inzicht 
in jouw persoonlijke gedrag, drijfveren en talenten. Daarom 
combineert deze analyse jouw potentieel in één analyse. Dit 
betekent dat je weet na de analyse: 
- Wat je doet (gedrag) 
- Waarom je de dingen zo doet (drijfveren) 
- Hoe je de dingen doet die je doet (talenten) 
De potentieel analyse vormt een beeld van jouw ontwikkel-
potentieel, de huidige stand van zaken en hoe jij jezelf (nog 
meer) kan ontwikkelen. De kosten voor de analyse zijn 249 
euro (excl. BTW) uit je Persoonlijk Ontwikkel Budget en je 
krijgt gratis een toelichting van 1,5 uur!  Je kunt je aanmelden via  
contact@corporatiesinbeweging.nl 

Workshops - een dosis werkgeluk 

 

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: 

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

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

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

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

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

- Arianne van Geel  a.vangeel@wooncompas.nl, 06-53 90 02 58 

- Martijn Zuur   mzuur@woonbron.nl, 06-40 89 10 67 

www.corporatiesinbeweging.nl       

contact@corporatiesinbeweging.nl 

Vacatures 

Test werkgeluk 

COMPLIMENTEN uitdelen!  

 Steeds meer organisaties erkennen dat gelukkige  
 medewerkers  bijdragen aan een succesvolle(re) organisatie.  
 Medewerkers die goed in hun vel zitten, betrokken zijn en 
 een stapje extra zetten voor de (interne) klant en hun  
 collega’s maken het verschil.  
Vragen als; wat is werkgeluk? waarom is werkgeluk belang-
rijk? hoe kun je jouw werkgeluk beïnvloeden, worden in de 

workshop “Een dosis werkgeluk” duidelijk.  
 
Deze workshop wordt driemaal georganiseerd in de Week van het Werkgeluk: 

• Maandag 23 september van 13.00—16.00 uur bij Havensteder te Rotterdam 

• Dinsdag 24 september van 13.00—16.00 uur bij Wooninvest te Voorburg 

• Donderdag 26 september van 9.30—12.30 uur bij Wooncompas te Ridderkerk 

Enthousiast geworden? Klik hier voor meer informatie of meld je aan bij:  
contact@corporatiesinbeweging.nl.  De omringende corporaties kunnen zoals gewoonlijk bij 
deze corporaties aansluiten! 

https://player.schoutenresearch.com/Imhappitest2017  

Plezier in je werk is belangrijk om goed te kunnen functioneren.  
Ze zeggen “geluk begint bij jezelf”. Dat je zelf aan het roer moet 
staan, zodat je sturing kunt geven aan je leven in de richting 
waar jij het meest gelukkig van wordt. Kernwoorden als  
persoonlijk ondernemerschap en jezelf zijn spelen hierbij een 
sleutelrol. 

Test jouw werkplezier met de ‘Happitest’ en ontvang een  
persoonlijk rapport. Met deze vragenlijst breng je jouw eigen 
geluk in kaart. Direct na het invullen van de scan ontvang je een 
persoonlijk feedbackrapport met jouw scores. Ook worden  
concrete tips gegeven om jouw geluk te verbeteren. 

 

Corporaties in Beweging zoekt voor 2 uur per week een  
projectassistent. Klik hier voor meer informatie.  
 
Rondom Wonen zoekt voor 4 uur per week juridische onder-
steuning voor ongeveer 4 maanden. Klik hier voor meer infor-
matie of neem contact op met Corporaties in Beweging.  

Klik hier voor meer vacatures binnen Corporaties in Beweging. 

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.  

10 Tips voor werkgeluk 

Inzicht in je persoonlijk succes 
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