
Nieuwsbrief december 2020 

Maand van de mobiliteit 2021 

Een aparte nieuwsbrief (en de laatste voor 2020) om de MAAND VAN DE MOBILITEIT in 
MAART 2021 ONLINE te promoten en onze nieuwe matchmaker voor te stellen met haar  
eerste webinar in januari! Lees snel verder. 

 

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

- 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 

Dit jaar heeft Xochitl de Vries de rol van matchmaker binnen 
Corporaties in Beweging vervuld. Dat heeft zij met veel plezier 
gedaan! Helaas moeten we afscheid van haar nemen. Zij  
vertelt zelf over haar afscheid.  Wij bedanken haar voor haar 
inzet in 2020!!. 
Wil je verder lezen, klik dan hier!  

 Sessies “hoe doen jullie dat?” (online) 

In maart gaan we weer de maand van de mobiliteit organiseren. Ditmaal online!!  
 
Bedrijven gaan netwerken met de corporaties en andersom! Kennismaken en leren van  
elkaar. Binnen een netwerksessie van een uur. Er hebben zich al wat bedrijven aangemeld!  
Audittrail, Haagsche Hogeschool, Mark Academy, Warm Rotterdam, SteigerB en Corpomis-
sion en er gaan er vast nog meer volgen. 
 
Dus we hebben ook mogelijkheden nodig om deze bedrijven te laten kennismaken met 
ons. Wil jij je als “stageplek” aanbieden voor een uur? Meld je dan aan op onze website! 
En natuurlijk kunnen de corporaties onderling hier ook gebruik van maken! 

Ons team is er voor jou! 

Tijd van gaan en komen! 

VACATURES CIB 

LOOPBAANCOACHES Wegens het vertrek van een aantal loopbaancoaches is Corporaties in 
Beweging op zoek naar loopbaancoaches  voor gemiddeld een dag per maand. We hebben 
een pool van interne loopbaancoaches die medewerkers begeleiden die willen werken aan 
hun eigen (markt)waarde voor hun werkende leven. Je inspireert mensen en zet ze aan om 
te leren en zich verder te ontwikkelen. Je kijkt samen met medewerkers hoe zij de regie 
over hun eigen loopbaan kunnen vormgeven. Heb je interesse? Klik dan hier voor meer  
informatie! 
 
PROJECTLEIDER Er is een tijd van komen en gaan. Na 3 mooie jaren gaat Renate van Dam, 
de projectleider van CIB, het stokje van haar projectleiderschap overdragen aan.. ? Aan jou? 
Kijk snel voor deze mooie rol bij ons op de website voor meer informatie. Natuurlijk kun je 
ook contact met haar opnemen en dan kan zij jou uitgebreid vertellen over de leukste baan 
van Zuid Holland! Ben je benieuwd wat zij gaat doen? Kijk dan op deze link. 

Naast de netwerksessies willen we ook sessies “hoe 
doen jullie dat?” organiseren. Ben je benieuwd naar 
hoe andere corporaties met een bepaald thema of 
onderwerp omgaan?  
Geef ons dan de dag en het tijdstip door (in maart!) 
dat jij andere corporaties wilt ontmoeten en wij 
doen de oproep op onze website. Op dat tijdstip ga 
jij collega’s van andere corporaties spreken en kun je 
elkaar helpen! 

Ben jij bezig met een mooi project binnen de  
corporatie en wil je hierover graag vertellen aan je 
collega’s bij andere corporaties? Laat het ons dan 
weten welk dag en welk tijdstip je dit wilt doen!  
Wij zorgen dat andere corporaties aansluiten en van jouw ervaringen kunnen leren!. 

Wij stellen aan je voor 

Gelukkig konden wij  Karen van der Pauw verwelkomen als 
nieuwe matchmaker! We stellen haar graag aan jullie voor. 
Karen van der Pauw, is HR Business Partner bij Wooncompas 
sinds maart 2020. Zij heeft hiervoor als interimmer gewerkt en 
veel verschillende bedrijven gezien. Ook heeft zij LinkedIn  
trainingen voor onder andere recruiters en werkzoekenden  
gegeven en gewerkt als loopbaancoach. “Uit eigen ervaring 
weet ik hoe leuk het is om bij verschillende bedrijven te werken 
en in de keuken te kijken. Ik vind het enorm fijn om iemand 
even dat zetje te geven of zelfs iemand ergens te kunnen aan-
bevelen.” 

Ben je nieuwsgierig naar wat Karen voor jou kan betekenen? Je kunt haar bereiken via mail 
of telefoon, deze staan op de website.  

Suzan van Woonbron loopt stage 

Suzan Arslan heeft als één van de weinigen (corona) nog live in 2020 stage gelopen bij  
Havensteder op de HR-afdeling. Suzan vertelt over haar ervaring. Suzan werkt 23 jaar bij 
Woonbron.   
“Ik heb vroeger personeelszaken met financiële zaken ondersteund. Afgelopen jaar heb ik de 
opleiding voor HR medewerker gevolgd. Ik vond het een leuke opleiding. Vooral arbeids-
recht vond ik erg interessant! De opleiding is voor mijn gevoel pas echt af wanneer je ook 
stage loopt. Je krijgt dan andere inzichten. “Want de theorie is leuk, maar met de praktijk 
erbij is de opleiding pas echt compleet!. Het ging heel soepel om bij een andere corporatie 
stage te kunnen lopen. Binnen twee weken kon ik terecht bij Havensteder.  
Ik kan het iedereen aanraden om stage te lopen. Het is een verrijking voor je eigen ontwik-
keling. Lees het hele verhaal van Suzan op de website.  

Het team van Corporaties in Beweging  

wenst u fijne kerstdagen toe en een gelukkig 

Nieuwjaar! 

 Korte netwerksessies (online) 

 Online webinar TALENTENPOOL 
Vanuit Corporaties in Beweging willen we graag 
in contact komen met medewerkers die een 
werkervaring op willen doen bij een andere  
corporatie. Dat kan door middel van een stage, 
een project van een aantal uur per week, of door 
een paar weken of maanden ergens anders te 
werken. Door het opbouwen van een Talenten-
pool kunnen wij snel vraag en aanbod aan elkaar  
matchen. Tijdens het webinar over de Talenten-
pool vertelt Karen van der Pauw, matchmaker 
Corporaties in Beweging, je alles over de moge-
lijkheden die er zijn. Ook krijg je tips over hoe jij je talenten helder krijgt en eventueel kan 
inzetten bij een andere corporatie. Het webinar wordt georganiseerd op maandag  
25 januari om 15.00 uur. Klik hier voor meer informatie. 
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