
Nieuwsbrief juli 2020 

 

In deze nieuwsbrief lees je weer over leuke webinars voor in de zomer, introduceert Marty 
Boutkan zichzelf als nieuwe loopbaancoach en heeft Aedes een interessant onderzoek  
gepubliceerd. 

 

Ons team is er voor jou! 

- Renate van Dam, projectleider:  contact@corporatiesinbeweging.nl, 06-51 16 74 91 

- Xochitl de Vries, matchmaker:  xochitl.de.vries@gmail.com, 06-43 44 14 03 

- Angelique v.d. Marel, communicatie: avandermarel@rondomwonen.nl, 06-27 42 72 75 

Loopbaancoaches: 

- 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 

- Melissa van Koppen m.vankoppen@vidomes.nl, 06—27 04 29 31 

- Marty Boutkan  m.boutkan@maasdelta.nl, 06—43 70 79 58 

Voorstellen loopbaancoach Marty 

Graag stellen wij je voor aan de nieuwe loopbaancoach, 
Marty Boutkan. Marty werkt al enige tijd bij Maasdelta 
als Coördinator Omgevingsbeheer.  
In 2017 heeft zij  de tweejarige mastercoach  
opleiding afgerond en volgt nu een coachopleiding voor 
stress en burn-out begeleiding.  
Lees hier verder over Marty.  

Webinars voor in de zomer 

Kennis delen is kracht  

Thuiswerk Challenge door Yvonne 

Masterclass: Once upon a future  
Er wordt veel gesproken en geschreven over de toekomst. Over grote 
veranderingen en uitdagingen in de 21e eeuw. Veel mensen zijn dan 
ook bezorgd over de toekomst. Maar is dat wel nodig? Wat nu als de 
toekomst veel leuker en spannender is dan we allemaal denken?  
Klik hier voor meer info. 
 
Masterclass: Breinspel 
Hoe denken we? Wat bepaalt ons gedrag? Hoe kun je dat gedrag her-
kennen? Welke prikkels zijn er om iemand tot ander gedrag aan te 
zetten? Chantal van den Berg vertelt hierover in deze masterclass, 
gebaseerd op onderzoek uit de neurowetenschappen. Klik hier voor 
meer info. 
Voor maximaal 16 enthousiastelingen staan deze  2 masterclasses 

                                         klaar. Klik op de masterclass en kijk wanneer je zelf wil.  

Workshop “Mindful op het werk” op maandag 7 september 2020 van 13.00 tot 16.00 uur 
in een grote ruimte bij Wooninvest : mindful werken is een no-nonsense workshop waarbij 
je aan de slag gaat met het bewust omgaan met o.a. werkdruk beleving, concentratie en 
aandacht.  Klik hier voor meer informatie.  
 
Workshop “Qigong” op dinsdag 15 september van 13.30 uur tot 16.30 uur  
Qigong is een eeuwenoude Chinese interne bewegingskunst, die het beste kan worden om-
schreven als meditatie in beweging en energiemanagement. In deze workshop wordt er 
hoofdzakelijk ingespeeld op het verhelpen/voorkomen van schouder-nek-rugklachten.   

We hebben helaas niet heel veel reacties gekregen, maar toch wat mensen kunnen blij  
maken met een prijs.  Ook Yvonne van Helvoirt van Trivire; “via 
Trivire was ik 2 maanden geleden al vol goede moed begonnen 
aan de thuiswerkchallenge. Helaas moest ik na een tijdje 
concluderen dat door het stellen van andere prioriteiten en het 
onvoldoende pakken van rust, deze challenge er toch een 
beetje bij inschoot. Eigenlijk heel jammer, aangezien het 
uitvoeren van de activiteiten uiteindelijk veel voldoening gaf. 
Toen de challenge vervolgens ook via CIB onder de aandacht 
werd gebracht kreeg ik weer een nieuwe boost ermee aan de 
slag te gaan. En nu is hij dan toch eindelijk voltooid!” 

Save the date 10 december EVENT 

Peter  Heerens, controller bij Waterweg Wonen gaat vanaf  
1 juni één dag per week bij WVH in Hoek van Holland  
werken.   
Marcel Korthorst, bestuurder WVH:  
“WVH wil meer ‘in control’ komen. Daarom zochten we een 
Controller. Fijn dat het zo snel tot een match kwam. 
Wij zijn er blij mee! En voor Peter een mooie kans om zijn 
kennis breder in de corporatiesector in te zetten. “ 
 
Wil jij ook je kennis delen met 1 van de corporaties en  
binnen werktijd een opdracht doen van bv 1 dag per week? 
Geef je op bij Xochitl de Vries, matchmaker CIB.  

Donderdag 10 december organiseren we het  
jaarlijkse EVENT van CIB. In het Wings Hotel,  
speciaal in de coronatijd in 2 dagdelen. Hou de 
hele dag vrij en kies 1 dagdeel straks uit! Met de 
inspirerende spreekster:  
ELKE GERAERTS ; “laat je niet afleiden door  
konijnen als je op  olifanten jaagt.” 

Workshops op 1,5 afstand  

Aanbod Flow voor leidinggevenden 

In deze tijden van verandering is blijven ontwikkelen een 
must. Daar moeten medewerkers wat mee, maar ook 
leidinggevenden. Als leidinggevende heb je een  
essentiële rol als stimulator en je geeft zelf het voorbeeld. 
Wil jij ook je team en organisatie klaarmaken voor de toe-
komst en ontdekken hoe je jezelf daarbij kunt  
inzetten? FLOW helpt je daarbij.  
Deze trainingen worden gesubsidieerd door ESF en zijn 
daarom zeer aantrekkelijk geprijsd.  Inschrijven vanaf 2 juli via de website van FLOW  

De corporatie van de toekomst 

Weet jij het al? Wat je in 2025 doet?  
In een veranderende (corporatie)wereld? We  
moeten als organisatie en als mens bijblijven om de 
uitdagingen in onze sector aan te gaan.  
Alleen dan kunnen we ons werk voor huurders goed 
blijven doen.  
De inspiratiegids Wat doe jij morgen? die Aedes 
voor je heeft gemaakt hebben, geeft een  

toekomstbeeld van de corporatiesector. ‘We doen werk dat er echt toe doet, nu en in de 
toekomst’. Lees de onderzoeksresultaten waarop de inspiratiegids is gebaseerd en  
waaraan meer dan 1.000 corporatiemedewerkers en experts van buiten de sector hebben 
meegedaan. 
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