
Nieuwsbrief april 2021  

Nieuw zijn de “Hoe doen jullie dat” sessies?  Een super gaaf 10-weeks programma “WEER 
ENERGIEK THUISWERKEN”.  Leuke workshops, een terugblik op de Maand van de Mobiliteit, 
2 nieuwe loopbaancoaches stellen zich voor en natuurlijk het mini-event “VITAAL ‘aan’  
BLIJVEN NA JE 50e!! 

 Wist je dat je minimaal twaalf uur per jaar aan jouw eigen  
 ontwikkeling moet besteden? Dat staat in de nieuwe CAO   
 Woondiensten. Hoe ga jij die twaalf uur invullen? Wij kunnen je 
 er zeker bij helpen! 
 Wat dacht je van de workshops die CIB aanbiedt? Of het invullen 
 van de Loopbaanwijzer van Flow? Of een mooi gesprek met 1 van 
 onze loopbaancoaches? Maar, een dagdeel stage lopen bij een 

collega-corporatie is natuurlijk ook al leerzaam. Oké, dan moeten de corona maatregelen 
weer wat meer ruimte geven, maar het is wel een goed idee!   

 

- Renate van Dam, projectleider:  contact@corporatiesinbeweging.nl, 06-51 16 74 91 (tot 1 juli) 

- Jeff Boiten, nieuwe projectleider: jb@wooninvest.nl,   06—587 805 06 (vanaf 1 juli) 

- 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 

- Anita Nooteboom, projectassistente: anita.nooteboom@waterwegwonen.nl, 010—248 88 88  

Loopbaancoaches: 

- Gera Esser    gesser@rondomwonen.nl, 06—46602728  

- Tommy Mac Donald t.macdonald@vidomes.nl, 06—55 79 40 98  

- Birgit Hijdra   birgitentjeerd@ziggo.nl, 06—14 80 25 05  

- 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?  
 
Een mini-event van Corporaties in Beweging is op 19 april 
OF 31 mei met 3 workshops.  
Klaas Koster over Vitalogie zit op beide data VOL, Gertie 
Verreck over de veerkracht in jouw brein heeft op 19 april 
nog VOLDOENDE plek! Marianne Vloetgraven over al jouw 
mogelijkheden na je 50e heeft op 31 mei nog VOLDOENDE  
plek!  Klik hier voor meer informatie.  

 ONLINE workshops  

Ons team is er voor jou! 

VITAAL ‘aan’ BLIJVEN NA JE 50e 

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 
toekomst op het gebied van werk specifiek voor jou betekent. Klik hier 
voor meer 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 emoties 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. 

Terugblik Maand van de Mobiliteit online 

Voorstellen 2 nieuwe loopbaancoaches 

Corporaties in Beweging krijgt 2 nieuwe leerloopbaancoaches! Zij stellen zich graag voor. 

Mijn naam is Gera Esser. Ik kijk er naar uit om met jou in gesprek te 
gaan over wat je plezier geeft in je werk. Wil je beter worden in wat je 
doet, nieuwe wegen inslaan, of wil je gewoon eens sparren over waar 
je staat en wat opties zijn voor de toekomst. Alles kan. Klik hier voor 
meer informatie over Gera! 

Mijn naam is Tommy Mac Donald. Mijn werkwijze als coach is vaker 
getypeerd als: respectvol, energiek en resultaatgericht. In het verleng-
de van verkregen inzichten bij de coachee, zet ik hen aan tot het  
ondernemen van actie. Dit vanuit mijn opvatting dat kennis slechts 
potentieel succes is, maar dat alleen actie tot resultaat leidt. Klik hier 
voor meer informatie over Tommy!   

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 hel-
der krijgt en eventueel kan inzetten bij een andere corporatie. 
Klik hier voor de data! 

Schrijf je in voor “Hoe doen jullie dat?” 
Vraag jij je ook wel eens af, HOE DOEN DIE ANDERE CORPORATIES DAT? En weet je dan wie 
je moet bellen? Of is het misschien handig dat we dat binnen Corporaties in Beweging  
organiseren? Je kunt jouw vraag opgeven aan ons met een datum en tijdstip en dan  
nodigen wij de aangesloten corporaties binnen CIB voor jou uit! Voorlopig online. 
We hebben op dit moment 2 vragen! 

Jacqueline van Twist, management assistente bij Trivire: 
Hebben jullie binnen jullie corporaties ook klachtencoördinatoren aangesteld ? Om de 
klachten van huurders in ontvangst te nemen en dit proces te monitoren? Ik zou hier graag 
meer over horen op donderdag 20 mei van 13.30 tot 15.00 uur. Klik hier voor meer info. 

Yseult Schwarz, senior medewerker huuradministratie bij de Goede Woning:  
Welke corporatie heeft er ervaring met meerdere incasso momenten per maand en zou ons 
hier meer over kunnen vertellen? Dit kan op woensdag 21 april om 9.30 uur. Klik hier voor 
meer informatie. 

Weer energiek thuiswerken! 

Dit jaar waren er door corona, meer stageplekken bij de aangesloten 
corporaties dan bij de bedrijven. Maar de interesse vanuit de mede-
werkers was ook groter in hun collega-corporaties dan de bedrijven. 
Gelukkig hebben 74 medewerkers genoten van een online activiteit 
binnen de maand van de mobiliteit. Een webinar, een online speed-

datesessie of een sessie “hoe doen jullie dat”? De evaluatie, die werd ingevuld door 17  
medewerkers scoorden een 8,4. Reacties? Veel nieuwe inzichten, verbreding van het net-
werk, een rijker netwerk, leuk om kennis uit te wisselen, open gesprekken! 
 
Antoinette Heijnen, HR adviseur bij Rondom Wonen en lid van de deelnemersgroep binnen 
CIB, heeft een aantal netwerksessies gegeven. Lees hier verder over haar ervaringen. 

Ben jij ook zo moe van het thuiswerken en zou je wel 

wat meer energie kunnen gebruiken?  

 

Fabio D'Agata, spreker en auteur van het succesboek 

Intelligent Bewegen, neemt je mee in een 10 weeks 

programma; weer energiek thuiswerken met SPAT 

Verandert!  

 

Hierna voel jij je weer helemaal fit! Zowel lichamelijk 

als mentaal.  Meld je snel aan! 

Klik hier voor meer informatie. 
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