
Nieuwsbrief maart 2021  

Midden in de Maand van de Mobiliteit willen we jullie vertellen welke leuke activiteiten we 
allemaal organiseren in de 1e helft van het jaar 2021.  Een online training MS Teams,  
webinars “van chaos naar grip”, “onderweg naar morgen” maar ook yoga en jobcrafting en 
dan natuurlijk het mini-event “VITAAL ‘aan’ BLIJVEN NA JE 50e!! 

 

- 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 

Loopbaancoaches: 

- Birgit Hijdra   birgitentjeerd@ziggo.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 

- 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  

Beweegt jouw brein al richting pensioen? Of is er nog  
zoveel wat je wil en kan doen? Als 50-plusser beschik je 
over onschatbare waarde, kennis en levenservaring. Hoe 
zet je dat nou zo goed mogelijk in? Dat leer je tijdens dit 
mini-event.   
Het mini-event van Corporaties in Beweging is op 19 april 
en 31 mei met 3 workshops; Klaas Koster over Vitalogie, 
Gertie Verreck over de veerkracht in jouw brein 
en Marianne Vloetgraven over al jouw mogelijkheden na je 
50e! En met Jeffrey Boiten met het persoonlijkheidsprofiel 
Predictive Index. Klik hier voor meer informatie.  

 ONLINE workshops  

Ons team is er voor jou! 

VITAAL ‘aan’ BLIJVEN NA JE 50e 

MS Teams op maandag 12 april van 13.30 tot 16.30 uur. Na afloop van 
deze Microsoft Teams training kun je zelfstandig aan de slag met Microsoft 
Teams. Meld je snel aan! Klik hier voor meer informatie.  

Webinar “van chaos naar grip”op donderdag 22 april van 9.30 tot 12.00 uur. Bergen  
e-mails, een volle agenda en ad hoc telefoontjes die de laatste gaatjes van je dag vullen. 
Hoe kom je toe aan je ‘eigenlijke’ werk? Klik hier voor meer informatie. 

Workshop “onderweg naar morgen” op donderdag 20 mei van 9.30 tot 
12.00 uur. 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.  

Online “yogales” op donderdag 1 april van 16.00 tot 17.00 uur. Yogadocente Mirella van 
den Hooven neemt je mee in een serie actieve en ontspannende yogahoudingen. Klik hier 
voor meer informatie. 

Workshop “jobcrafting” op dinsdag 13 april van 13.30 – 16.30 uur. Hoe maak 
jij jouw werk echt leuk? Hoe kun je meer energie uit je werk halen? Hoe zorg jij 
dat jouw baan nog beter bij jou past? Wil je antwoorden op deze vragen, dan is 
de workshop Jobcrafting echt iets voor jou. Klik hier voor informatie. 

Workshop “emotie, gevoelens en gedrag” op dinsdag 11 mei van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
In deze workshop; leer je wat emoties zijn en wat ze met je doen, krijg je zicht op de emo-
ties van jezelf en de ander en leer je hoe je bewuster omgaat met emoties en hier meer op 
kunt sturen. Klik hier voor meer informatie. 

Wij stellen aan je voor…. 

Op 1 februari is Anita Nooteboom gestart als projectassistent. Zij gaat 
zich binnen Corporaties in Beweging bezig houden met de organisatie 
van workshops/webinars en de opleidingenadministratie. Anita werkt al 
20 jaar met veel plezier als secretaresse bij Waterweg Wonen en gaat 
deze rol naast haar huidige werkzaamheden vervullen.  

Welkom aan KWH 
 
Met ingang van 1 maart jl. is het landelijke Kwaliteits-
centrum voor en door woningcorporaties (KWH) toege-
treden tot Corporaties in Beweging. Een hartelijk welkom 
aan alle medewerkers van het KWH en we hopen dat jullie 
veel plezier zullen beleven aan alles waar Corporaties in  
Beweging voor staat! 

Online webinar TALENTENPOOL 

Karen van der Pauw, onze matchmaker geeft elke maand een 
webinar “TALENTENPOOL”.  Zij vertelt tijdens het  
webinar hoe het werkt als je werkervaring op wil doen bij een 
andere corporatie. Ook krijg je tips over hoe jij je talenten helder 
krijgt en eventueel kan inzetten bij een andere corporatie. Klik 
hier voor de data! 

 

Voorstellen projectleider Jeff Boiten 
Corporaties in Beweging krijgt een nieuwe projectleider!  
Vanaf 1 april begint Jeff met 1 dag per week en breidt in de  
maanden mei en juni uit. Hij wordt in de maanden april, mei en juni  
ingewerkt door Renate van Dam. Renate stopt per 1 juli 2021 en 
geeft dan het stokje volledig aan Jeff over. Jeff stelt zich voor, lees 
hierover op de website! 

Boekentips  

Lezen is een leuke manier om nieuwe ideeën tot je te  
nemen en inspiratie op te doen om je leven leuker te  
maken. 
Niet ieder boek verandert je leven drastisch. Maar uit  
ieder boek neem je wel iets mee. Nieuwe ideeën planten 
nieuwe zaadjes die soms jaren later pas ontspruiten. En 
andere ideeën inspireren weer om directe veranderingen 
door te voeren. Ben je op zoek naar leuke boeken ter  
inspiratie, klik dan hier voor ons overzicht. 
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