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MAAND VAN DE MOBILITEIT 

 

 

- 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: 

- Bianca Magdalena  bmagdalena@woonbron.nl, 06—10 10 21 97 

- Birgit Hijdra   birgitentjeerd@ziggo.nl, 06—15 24 12 50  

- Debora Smits  debora.smits@havensteder.nl, 06– 47 10 12 51 

- Arianne van Geel  a.vangeel@wooncompas.nl, 06—53 90 02 58 

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

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

- Lucy Barreiro de Leon L.BarreirodeLeon@sor.nl, 06—13 25 12 22  

 Kijkje achter de schermen 

De maand van de mobiliteit in MAART. We doen het 
online! Helaas met minder stageplekken door de  
corona en door de drukte, maar we hebben toch wel 
weer wat kunnen ophalen!  
Wil je in de maand MAART: 
- online kennis maken met een collega van een  
  andere corporatie en vragen stellen over de functie?  
- een webinar volgen over een functie binnen een  
  andere corporatie? 
- met elkaar sparren over “hoe doen jullie dat? ” 
Het zit er allemaal in!  
Ga naar de website en vind een mooie stageplek voor 
jezelf. Je kunt je hier opgeven!   

Ons team is er voor jou! 

Webinars door collega’s  

Bij Stormpunt! Toe aan een frisse blik vanuit een onverwachte 
hoek? Dat heeft Stormpunt vele opdrachtgevers gegeven in de 
coronaperiode. Ben je benieuwd hoe zij werken? Neem dan een 
kijkje achter de schermen op dinsdag 16 maart om 13.30 uur. In 
een uur word je meegenomen in hun werkwijze.  

Ben je nu al benieuwd naar hun 15 tips om online te brainstor-
men met een grote groep? Klik dan hier! 

Deelnemende bedrijven 

In de vorige Maand van de Mobiliteit was dit een groot succes! Warm Rotterdam doet dit 
jaar weer mee. Op 30 maart van 9 tot 13 uur, gaan we, als het enigszins mogelijk is, een 
rondleiding krijgen langs een aantal sociale ondernemingen in Rotterdam. En anders  
verzorgen we het online! 
 
Adviseur werk en gezondheid, Marrit Nolte van Florence, spart graag met een aantal  
managers over hoe zij duurzame inzetbaarheid vormgeven binnen hun organisatie en wat 
we van elkaar kunnen leren.  
 
Audittrail is een adviesbureau op het gebied van privacy, informatiebeveiliging, kwaliteit en 
GRC. Zij bieden verschillende kennissessies aan over o.a. privacy! Heb je nog vragen, meld 
je dan snel aan! 
 
Altijd al meer willen weten over het vak docent Hogeschool? Er doen 2 hogescholen mee, 
namelijk de Haagse Hogeschool en Inholland.  

 ONLINE NETWERKEN MAART 2021 

Event HYBRIDE WERKEN gratis 

Define Your Happiness is het eerste deel van de hele eventserie Happiness Journey 
2021: hét online event over hybride werken. Massaal thuiswerken hebben we nog nooit 
meegemaakt. Het is even wennen. De lockdown is weer verlengd, en hybride werken 
wordt het nieuwe normaal. We gaan niet meer terug naar de tijd waar we elke dag op  
kantoor werken. We brengen het werk letterlijk naar huis. Dit brengt consequenties met 
zich mee. De sprekers op het event zullen jou vertellen hoe je beter kan omgaan met the 
future of work – hybride werken.  
CORPORATIES IN BEWEGING GEEFT 7 GRATIS KAARTEN WEG.  

Sparren met collega’s  

 

Maaike de Ruiter van Trivire neemt jou in een netwerksessie mee in de functie van KETEN-
REGISSEUR. Maaike heeft als accent in haar functie; huisvesting bijzondere doelgroepen. 
 
Al wandelend laat Monique van de Meent, manager wonen en vastgoed bij Ressort  
Wonen, jou het bezit zien van Ressort Wonen en vertelt zij over haar functie. 
 
Ben jij wijkmeester? In de sessie van Waterweg Wonen gaan de wijkmeesters sparren met 
elkaar over de functie. Hoe doe jij dat in deze coronaperiode? 
 
Rob Kok, complexbeheerder bij Woonbron vertelt jou graag meer over zijn rol in de wijk 
op maatschappelijk gebied. Een echte verbinder die zich graag inzet voor de jeugd. 
 
En nog vele anderen die iets over zijn of haar functie willen vertellen en met jou willen 
sparren! Klik hier voor meer stageplekken.  

Een greep uit het aanbod: 
KWH is per 1 februari 2021 bij Corporaties in Beweging aangesloten!   
Hoe mooi is het dat zij op 18 maart een interactieve proeverij geven! Ze geven je graag 
meer inzicht in wie zij zijn en wat zij doen als veelzijdige vereniging.   
 
SVH biedt een interactief webinar aan over het contact met kwetsbare huurders en  
woningzoekenden. Maar ook Maaskoepel geeft via een webinar een kijkje achter de  
schermen! 
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