
Nieuwsbrief december 2020 

Bijna de laatste nieuwsbrief van 2020!  Wat een bijzonder jaar was 2020. Ook binnen  
Corporaties in Beweging hadden we veerkracht en veel creativiteit nodig. We moesten uit 
onze comfortzone en nieuwe wegen bewandelen. We zijn blij dat we toch nog veel voor  
jullie hebben kunnen doen, ook al was het anders. In deze nieuwsbrief blikken we terug op 
alle mooie activiteiten in 2020. 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 

 Een nieuwe mijlpaal in het bestaan van Corporaties in 
Beweging! Een online event voor leidinggevenden, door 
leidinggevenden van de aangesloten corporaties. Delen 
met elkaar, leren van elkaar, dat is waarvoor we  
bestaan! De corporaties verbinden met elkaar. 
Met een prachtige interactieve lezing van Hedy van den 
Berk en Linde Peters van bureau TSWT vanuit HAL4 aan 
de Maas. Uitzicht op de nieuwe Maas en de skyline van 
Rotterdam! En fantastische workshops van Marianne 
Levering en Arianne Van Geel met "het brein achter  
verandering", "de digitale transformatie" van Jacco 
Maan en Madelon Spee, "van woorden naar daden" 
door Hedy van den Berk, Debora Smits en Aimée Tops en 

"cultuur natuurlijk" door Frans Desloover en Marieke Kolsteeg.  
Wil je de interactieve lezing van Hedy en Linde terugzien? Klik dan op deze link! 

 Online workshops 

Online workshop ‘Hoe start jij 2021 met een fit en vitaal 
(thuiswerk) leven?” op donderdag 14 januari van 9.30 –11.00 
uur: hoe zorg je er voor dat je de goede dingen doet om je fit en 
vitaal te voelen? Er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. 
Daarover kan Winanda Hordijk je als Vitaloog alles vertellen. In 
een interactief webinar neemt ze je mee in datgene wat jíj kunt 
doen om in 2021 de beste versie van jouzelf te zijn. Schrijf je 
snel in voor de online workshop “Hoe start jij 2021?” Klik hier 
voor meer informatie.  
Online workshop “Onderweg naar morgen” op donderdag 23 
januari van 13.00- 16.00 uur. Ben jij klaar voor de toekomst? In 
deze interactieve workshop ga je aan de slag met wat de toe-
komst op het gebied van werk specifiek voor jou betekent. Klik 
hier voor meer informatie.  

Ons team is er voor jou! 

CorporationNext 22 oktober 

BE THE CHANGE 26 november 

 Ben je leidinggevende en heb je, je nog niet aangemeld bij Flow voor één van de volgende  
opleidingen? Kijk dan snel en meld je aan!! 
 
Leiderschapscommunicatie  
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/flow-
leiderschapscommunicatie 
Breinleiderschap  
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/flow-
breinleiderschap 
Masterclass Leiderschap & Veranderkracht  
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/flow-masterclass-leiderschap-en-veranderkracht 
Leiderschapsprogramma  
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/flow-leiderschapsprogramma 

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. 

Het eerste online event en het eerste event voor de jongeren 
in onze branche. CorporationNext! Van de opening van Jacco 
Maan naar Peter Hoogeveen met een inspirerend verhaal 
over aikido, naar een geweldig smoelenboek in Miro. Netwer-
ken op het prikbord in Miro en ook afsluiten in een echte  
ONLINE netwerkborrel in spacialchat. En natuurlijk geweldige 
workshops over design thinking, de keten van het sociale  
domein, persoonlijke ontwikkeling, bouwen met lego aan de 
corporatie van de toekomst en waarom ben jij, als jongere, 
nodig in onze corporatiebranche!  Het event scoorde een 8,4! 

VEERKRACHT ANNO 2021 

We sloten 2021 af met een prachtig online event 
"Veerkracht anno 2021". Veerkracht wat we nodig hadden in 
2020, maar zeker straks ook nog in 2021. De coronacrisis 
vraagt van ons om anders te gaan denken, creatief te wor-
den en voor een goede balans te zorgen voor jezelf! De dag 
begon met werkelijk de mooiste pakkende lezing ooit, van 
Elke Geraerts, neuropsycholoog. En de hele dag werden we 
begeleid door STORMPUNT. En wel 10 online workshops, 

allemaal super interessant! Wil je lezen wat er allemaal was? Dat kan op de website!  

Samen verder in 2021, 2022 EN 2023 

Dinsdag 27 oktober jl. hebben we met elkaar de 
samenwerkingsovereenkomst voor de aanko-
mende 3 jaar voor Corporaties in Beweging  
getekend. 22 woningcorporaties in Zuid-Holland 
hebben het commitment uitgesproken om met 
elkaar weer 3 jaar samen te werken op het ge-
bied van duurzame inzetbaarheid, maar ook op 
thema’s als arbeidsmarktcommunicatie en digita-
lisering. Deze keer weer op een andere manier; 
namelijk online uit de “studio” van de Caballero-
fabriek. Wil je de hele bijeenkomst volgen? Klik dan op deze link! Een fantastische mijlpaal 
voor Corporaties in Beweging! 

Aanbod Flow voor leidinggevenden 

Het team van Corporaties in Beweging  

wenst jou fijne kerstdagen toe en een gelukkig 

Nieuwjaar! 
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