
Nieuwsbrief december 2019  

Op donderdag 18 juni 2020 organiseert Corporaties in  
Beweging in het Pompgebouw de Esch in Rotterdam het  
managersevent “Be the Change”.  
Hou de mailbox in de gaten, binnenkort meer informatie!  

 

 

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 

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

Workshop “Vergroot je werkgeluk” op maandag  
20 januari 2020 van 13.00-16.00 uur.   
De workshop bestaat uit een mix van weten-
schappelijk onderbouwde informatie over geluk-
kig werken en inspirerende voorbeelden van gelukkig werken in organisaties. Klik hier voor 
meer informatie. 
 

Workshop “Onderweg naar morgen” op donderdag 23 januari 2020 van 13.00-16.00 uur.  
Ben jij klaar voor de toekomst? In deze interactieve workshop ga je aan de slag met wat de 
toekomst op het gebied van werk specifiek voor jou betekent. Klik hier voor meer  
informatie.  
 

Workshop “Leidinggevenden in beweging” op maandag 27 januari, 16 maart, 11 mei en  
29 juni 2020 van 9.30-16.30 uur.  In vier dagen bespreek je samen met een groep van 
maximaal 10 personen de, voor jullie, relevante vragen en thema’s rond (persoonlijk)  
leiderschap met leidinggevenden van andere woningcorporaties (’intervisie’). Klik hier voor 
meer informatie. 
 

Workshop “Regisseer je leven” op donderdag 30 januari en donderdag 6 februari 2020 
van 12.30—16.30 uur. 
In deze workshop gaan we op zoek naar je dromen, wensen en verlangens. Maar de trai-
ning staat vooral in het teken van het onderzoeken naar de mogelijkheden wat jij kan doen 
om een stapje verder te gaan dan alleen het dromen. Aan het eind van de workshop heb je 
de eerste stap(pen) gezet om los te omen van jouw ‘ja-maar-ketens’. Klik hier voor meer 
informatie. 
 

Enthousiast geworden? Meld je aan bij: contact@corporatiesinbeweging.nl 

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.  

Save the date!  

Nieuwe leden 

Met ingang van 1 november jl. is woningcorporatie Waterweg  
Wonen uit Vlaardingen toegetreden tot Corporaties in Beweging.  
Per 1 januari 2020 treedt De Goede Woning uit  Zoetermeer toe.  
Een hartelijk welkom aan alle medewerkers van deze corporaties en 
we hopen dat jullie veel plezier zullen beleven aan alles waar  
Corporaties in Beweging voor staat.  

Workshops 

Filmpje leer/loopbaancoaches 

Er is een leuk filmpje gemaakt waarin onze leer/loopbaan  
coaches zich voorstellen en vertellen wat zij voor jou  
kunnen betekenen. Klik hier voor het filmpje.  

Terugblik “maand van de mobiliteit” 

In de maand november kon je een (halve) dag stage lopen bij woningcorporaties en  
bedrijven in Zuid-Holland. 140 collega’s hebben hier aan deelgenomen en het is een groot 
succes geworden. Uit de evaluatieformulieren hebben we een 8.5 gescoord! We gaan dit 
volgend jaar zeker herhalen. Onderstaand een aantal quotes van enthousiaste deelnemers:  

 “Met 20 deelnemers genoten van de rondleiding bij Warm Rotterdam i.s.m. Talent-
fabriek010. Diep respect voor de passie, betrokkenheid, creativiteit en motivatie die 
we hebben gezien bij de maatschappelijke ondernemingen in Rotterdam”. 

 “Leuke ervaring”, “nieuwe inzichten”, “mooie herinnering”, “erg leerzaam”. 

  “Ik ben geïnspireerd, aan het denken gezet en heb er een leuk contact aan overge-
houden!” 

 “Leerzaam”, “geweldig initiatief”, “open gesprekken”.  

Vacature Matchmaker 

Corporaties in Beweging is op zoek naar een matchmaker voor 4 
uur per week. Als matchmaker vind je het leuk om mens en stage/  
opdracht aan elkaar te koppelen. Verder heb je een groot netwerk 
binnen de corporaties. Je vindt het een uitdaging om een mini-
uitzendbureau op te zetten binnen 23 corporaties. Ook ben je  
bereid binnen Zuid-Holland te reizen. Geïnteresseerd?  
Kijk hier voor meer info. 
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