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Een vitale corporatie, dat BOEIT jou zeker! 

Ieder mens wil graag prettig leven en werken om op een gezonde manier oud te worden. 
Dat gaat beter als je fit bent. Bij alle corporaties gaan we daarom dit jaar aandacht  
besteden aan project BOEI.  (Bewegen, Ontspannen, Eten en Inzicht in eigen vitaliteit).  
Gezamenlijk, vanuit Corporaties in Beweging organiseren we activiteiten maar ook in jouw 
eigen corporatie zijn allerlei mogelijkheden om sa-
men te organiseren. We gaan verdeeld over 2020 
aandacht besteden aan de vier thema’s: 
Bewegen [maart, april en juni] 
Ontspannen [september] 
Eten  [oktober] 
Inzicht in eigen vitaliteit [november en december] 

 

Project BOEI! 

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

- Xochitl de Vries, matchmaker:  xochitl.devries@waterwegwonen.nl, 06-43 44 14 03 

- Karen van der Pauw, matchmaker: k.vanderpauw@wooncompas.nl, 06-30 12 85 54 

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

(Loopbaan)coaches: 

- 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 

 In de vorige nieuwsbrief kon je een mail 
sturen aan ons en kans maken op het 
kookboek, Arbeidsvitaminen! De loting 
is gedaan door Antoinette Heijnen, HR- 
adviseur bij Rondom Wonen en die 
heeft 5 mensen gelukkig gemaakt!  
Klik hier voor de loting!   

 Online workshop “Hoe start jij 2021?” 

Online workshop ‘Hoe start jij 2021 met een fit en 
vitaal (thuiswerk) leven?”   
Donderdag 14 januari van 9.30 —11.00 uur  
Vitaliteit is nog nooit zo belangrijk geweest. Nu we 
al langere tijd thuiswerken, merk je zelf misschien 
ook hoe belangrijk dat is. En dat het soms hard 
werken is om je energie op niveau te houden. Hoe 
zorg je er dan voor dat je de goede dingen doet om 
je fit en vitaal te voelen? Misschien denk je daarbij 
meteen aan gezond eten en genoeg bewegen? 
Klopt! Maar er zijn nog veel meer knoppen waar je aan kunt draaien. Daarover kan Winanda 
Hordijk je als Vitaloog alles vertellen. In een interactief webinar neemt ze je mee in de  
datgene wat jíj kunt doen om in 2021 de beste versie van jouzelf te zijn. Je gaat aan de slag 
met de uitkomsten van de vitascan! Schrijf je snel in voor de online workshop “Hoe start jij 
2021?” Klik hier voor meer informatie.  

Ons team is er voor jou! 

Doe de vitascan 

LOTING KOOKBOEK 

Mag JIJ even jouw aandacht?  

Heb jij behoefte aan een moment 
"aandacht voor jezelf" ?  
Neem dan contact op met 1 van 
onze interne coaches.  
Zij kunnen niet alleen op loopbaan-
gebied met je meedenken, maar 
velen van hen hebben ook ervaring 
met algemene coaching.  
Denk in deze tijd aan VEERKRACHT, 
BALANS WERK/PRIVE, VITAAL VOE-
LEN, WERKGELUK. 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden 
en je kunt 2 tot 4 gesprekken met 
ze voeren! Afspreken kan online, 
bij jou of bij hen in de corporatie, 
JIJ mag het zeggen!  Klik hier voor 
meer informatie. 

Ommetje-app 

Elke dag een wandeling maken is belangrijk 
voor je fysieke en mentale gezondheid. Je 
krijgt meer productiviteit en energie na het 
lopen van een Ommetje. Ook helpt het je 
te onthaasten en verbetert het je creativi-
teit. De Ommetje-app helpt je daarbij.  
Start met vrienden, familie of collega’s een 
eigen wandelcompetitie of ga de uitdaging 
aan tegen de rest van Nederland. Hierdoor kan je op een leuke manier samen wandelen, 
zonder dat je op de dezelfde locatie bent. De Ommetje-app is ontwikkeld met hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een interessant hersen-
feitje. Verbeter je gezondheid! Download gratis de Ommetje-app!   

Je kunt ook zijn masterclass volgen via de volgende link, masterclass Erik Scherder. 

De nieuwe schijf van vijf: de vitaliteits- 
schijf. De vitaliteitsschijf is een  
hulpmiddel dat in één oogopslag laat zien 
hoe je vitaler kunt leven en aan welke  
knop je kan ‘draaien’ om dit te  
bewerkstelligen.  De vitaliteitsschijf  
bestaat uit:  
Vitalogisch: zelfbewustzijn (nut & nood- 
zaak en keuzes die je dient te maken om  
vitaler te leven)  
Fysiologisch : fysiek welzijn (je lichaam en 
je levensstijl) 
Psychologisch: mentaal welzijn (mentale aspect en gedrag) 
Ecologisch: sociaal welzijn (het samenspel tussen jou en je omgeving) 
Filosofisch: spiritueel welzijn (het waarom, je talenten en je drijfveren) 

De vijf gouden regels voor meer vitaliteit en dus meer levenskracht en energie zijn:  
1. Wees zelfbewust, houd de zaag scherp en blijf je ontwikkelen; 
2. Beweeg voldoende, eet gezond, en neem voldoende rust; 
3. Alles wat je aandacht geeft groeit, richt je op het positieve; 
4. Zoek een (werk)omgeving dat bij jouw mentale en fysieke gestel past; 
5. Weet wat je levensdoel is en ga voor werk waar je er toe doet. 
 
Doe hier de vitascan en weet aan welke knoppen jij kunt draaien! !  
Wil je meer tips dan de 5 gouden regels? Volg dan de online workshop “Hoe start jij 2021 
met een vitaal (thuiswerk)leven? ”bij Winanda Hordijk of ga in gesprek met 1 van onze 
loopbaancoaches.  

Zitten is het nieuwe roken 

Zittend stressen is een ramp. Je humeur gaat naar de 
knoppen en je conditie loopt terug. Is jouw hoofd een 
onrustige flipperkast van gedachten?  
 
Kijk dan het filmpje en ga aan de slag! 
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