
Nieuwsbrief trainee-editie 

juni 2021  

In oktober 2019 zijn wij: Florentine, Sanne, Sharon en Yasmin gestart met ons traineeship. Half mei 
2021 kwam het traineeship ten einde. In deze nieuwsbrief praten wij jullie nog een laatste keer bij, 
reflecteren we op het ontwikkelprogramma, vertelt Renate van Dam over haar ervaringen en komt 
de nieuwste lichting trainees aan het woord. 

 

Geen trainee meer ... 
Half mei was het zover. Van de ene op de andere dag was ik ineens geen trainee 
meer, maar junior projectleider voor het Projectenbureau bij Vidomes! Aangezien 
ik al sinds november als trainee bij Vidomes zit, was het een zeer subtiele over-
gang, want dit keer hoefde ik niet van organisatie te veranderen. En daar ben ik 
heel dankbaar voor, want ik heb Vidomes leren kennen als een zéér ambitieuze 
corporatie met superleuke betrokken collega’s. 

Ook als ik kijk naar de inhoud van mijn voorgaande traineeopdrachten, sluit mijn nieuwe functie hier 
heel goed bij aan. Hoewel mijn opdrachten bij de drie corporaties in eerste instantie van elkaar ver-
schillen, is er wel degelijk een rode draad in te herkennen. Allemaal waren ze afdelingsoverstijgend 
en vroegen ze om een projectmatige aanpak waarbij communicatie naar collega’s het belangrijkste 
onderdeel vormde. En dat is precies waar het Projectenbureau voor staat. Zo zal ik mij de komende 
periode o.a. bezighouden met het programma ‘Go With the Flow’, bedoeld om alle processen in 
kaart te brengen en te actualiseren. 

En dat is niet het enige … 
Naast mijn functie als junior projectleider, vervul ik namelijk ook nog eens de rol van Projectsecreta-
ris voor de Bouwstroom Haaglanden. Dit is een overkoepelend project, opgezet in SVH-verband, om 
samen met andere corporaties uit de regio goedkoper en sneller te gaan bouwen. Deze kans kwam 
via Corporaties in Beweging op mijn pad en hier hebben we een mooi combinatiepakket voor mij van 
kunnen maken. 

 

Na het traineeship ben ik op 1 juni 2021, na twee weken vakantie, gestart als be-
leidsadviseur bij 3B Wonen. In het traineeship heb ik geleerd dat ik iets wilde in de 
richting van beleid en/of strategie. De opdrachten die ik tijdens het traineeship op 
dat vlak heb uitgevoerd gingen mij goed af en ik haalde er energie en voldoening 
uit. Zo heb ik een huurbeleid geschreven, verschillende onderzoeken uitgevoerd 
met als doel te komen tot een (beleids)verandering en heb ik me bezig gehouden 
met woningruilbeleid. Ik heb geleerd dat inhoudelijke taken en afwisseling in mijn werk mij de mees-
te voldoening en uitdaging geven. Deze twee zaken komen optimaal tot uiting in mijn nieuwe baan. 

Alhoewel we mijn functie nog aan het vormgeven zijn, is er aan afwisseling geen gebrek. Ik zal me 
uiteraard met beleidsvorming bezighouden, binnen de gehele organisatie, zowel intern als extern. Ik 
ga bijvoorbeeld aan de slag met het huurbeleid, duurzaamheidsbeleid en IT-beleid. Daarnaast zal ik 
me gaan bezighouden met bestuursadvies en krijg ik een rol in de organisatieontwikkeling waar 3B 
Wonen middenin zit. Het is een enorme uitdagende functie, bomvol afwisseling en waarin ik zal sa-
menwerken met veel collega’s en externe partners. Ik heb er heel erg veel zin in! 

 

12 mei was de laatste dag van mijn traineeship. Wat heb ik veel geleerd van de 
verschillende corporaties, opdrachten en het ontwikkelprogramma! Na eerst twee-
ëneenhalve week van een vakantie te hebben genoten, ben ik op 1 juni aan de slag 
gegaan als coördinerend medewerker vastgoed bij 3B Wonen. Het is weer even 
wennen om bij een nieuwe corporatie te werken. Zo ben ik nu druk bezig met het 
leren kennen van 3B Wonen en ben ik aan het ontdekken wat mijn functie precies 
inhoudt. 

Voor zover ik nu kan zeggen, sluiten mijn werkzaamheden niet aan bij mijn traineeopdrachten. Wél 
heb ik tijdens het traineeship kunnen ontdekken waar mijn passie ligt. Ik denk dat deze functie heel 

erg aansluit bij mijn energiegevers   De aankomende maanden ga ik me in ieder geval bezighouden 
met de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB), optimalisatie van de MJOB, data op orde brengen 
en ik ga deelnemen aan een aantal projectgroepen. 

 

Het is nu een maand geleden dat ik bij Maasdelta aan de slag ben gegaan in mijn 
nieuwe rol als projectmedewerker. Ik vind het nog steeds een grote eer dat ik ook 
na mijn traineeship mocht blijven! Het vertrouwen en steun van mijn team bij HR is 
sinds het begin erg groot. Dat geeft ruimte om te leren, te groeien en mijn plek te 
vinden binnen de organisatie. 

Als trainee was ik het halfjaar daarvoor gestart met het project ‘diversiteit op de werkvloer’. De ko-
mende periode ligt er voor mij de uitdaging dit thema verder vorm te geven binnen de organisatie. Ik 

werk met heel veel plezier aan dit project en merk dat de 
thema’s diversiteit en inclusie mij ontzettend aanspreken. Ik 
vind het belangrijke thema’s en hoop dat meer corporaties er 
in de toekomst mee aan de slag gaan.  

Naast het project werk ik op de afdeling communicatie. Ik 
ben blij dat het mogelijk was om deze combinatiefunctie te 
creëren. Het maakt m’n werk erg afwisselend! Het trai-
neeship heeft mij ontzettend veel kansen gegeven om te 
ontdekken en onderzoeken welke werkzaamheden goed bij 
mij passen. Wat mij bijvoorbeeld enorm aanspreekt in het 
project diversiteit, is dat het de organisatie (en de maat-
schappij) een stukje beter en eerlijker maakt. Dit laatste is 
voor mij ontzettend belangrijk om binnen mijn werk te vin-
den. Ik ben blij dat dit bij Maasdelta gelukt is! 

  

Trainee in Beweging 

Renate in de spotlight 
Renate van Dam was van november 2017 tot juni 2021 projectleider van Corpora-
ties in Beweging. Zij is nu gestart met een andere baan. In haar tijd als projectleider 
is zij betrokken geweest bij het organiseren en begeleiden van drie traineeships. Wij 
spraken haar over het traineeship, wat ze er zo leuk aan vond en de waarde van het 
traineeship voor zowel organisaties in de corporatiebranche als trainees. 
 
Wat is er zo leuk aan het begeleiden van het traineeprogramma? 

“De eagerness van jullie jonge mensen. Die willen leren, open staan nog aan 
alle kanten, die echt willen ontdekken.” Daarnaast vond Renate het leuk om 
de vooruitgang te zien elk half jaar en houdt ze van de energie in de branche. 
“En dat sfeertje en die energie houden we 1,5 jaar vast.” Vooral ook het toe-
werken naar wat na het traineeship vond Renate tof: “Het is natuurlijk het 
allermooiste als je ergens naartoe werkt in die corporatiebranche en dat jul-
lie dan ook blijven.”  

 

De lichting trainees van 2019-2021 in de ogen van Renate: 

 

 
 
 
 

 
En hoe kijken opdrachtgevers naar het in dienst hebben van een trainee? 
“Ik denk dat er ook wel hier en daar begeleiders verbaasd zijn geweest over het 
niveau dat jullie hebben meegebracht. Ze vinden het belangrijk. Want we moe-
ten ook gewoon jong talent opleiden, er gaan zoveel mensen met pensioen.”    
 

Vijf maanden na de start van het traineeship lichting 2019 begon de coronacrisis. Voor iedereen 

een enorme omslag. Voor ons als trainees betekende het vanuit huis werken, tijdens de afronding 

van de eerste opdracht en het voorbereiden op de tweede opdracht. Voor Renate betekende het  al 

haar werk digitaal te doen. We vroegen haar naar haar ervaringen met het begeleiden van de trai-

nees tijdens corona. 

Renate is wel gaan wennen aan het digitaal organiseren en begeleiden van evenementen. Zo vond ze 

het speeddaten tijdens de selectie van de trainees van de lichting 2021 meevallen en vond ze het 

jongerenevenement ‘Corporation Next’ en het managersevenement enorm geslaagd. Ze raakte in  

Tijdens ons traineeship hebben wij deelgenomen aan het ontwikkelprogramma ‘Trainee in Bewe-
ging’. In het ontwikkelprogramma hebben wij ons op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. 
Onderwerpen die tijdens het ontwikkelprogramma aan bod kwamen, zijn: verbale en non-verbale 
communicatie, luistervaardigheden, leiderschap, kernkwaliteiten, feedback geven en ontvangen, 
contact maken, persoonlijke stijl van communiceren, gesprekstechnieken, cirkel van invloed en be-
trokkenheid, cirkel van acht en intervisies. 

Coen Ploegmakers en Debora Smits waren onze trainers gedurende het ontwikkelprogramma. Voor 
deze nieuwsbrief hebben wij aan ze gevraagd wat hen is bijgebleven van ons als groep. 
 

Coen gaf aan dat hij onze groep als volgt heeft ervaren: 
1. Voorzichtige groep in afstemming VS overschreeuwers en doeners 
2. Erg bedachtzaam en afwachtend VS impulsief en experimenteel 
3. Conflictvermijdend, harmonie nastrevend 
4. Analytisch en ondersteunend 

 

Debora is bijgebleven dat zij ons echt als groep heeft ervaren. Hiermee bedoelt ze dat 
er tijdens de sessies geen subgroepjes waren. Daarnaast gaf Debora het volgende 
aan: “Een team, een team mensen dat elkaar aanvulden. En zeker ook elkaar wilde 
helpen. En op een positieve manier ook kritisch naar elkaar waren”.  

 

• Hechte groep • Enthousiast 

• Eager • Serieus 

• Veel zelfreflectie • Dezelfde spirit 



- Florentine Maasland: f.maasland@vidomes.nl, 06 - 42 23 80 47 

- Sanne van der Sloot: s.vandersloot@3bwonen.nl, 06 - 82 00 56 66 

- Sharon Stegemann: s.stegemann@3bwonen.nl, 06 - 82 01 96 48 

- Yasmin Woltman: y.woltman@maasdelta.nl, 06 - 82 26 41 21 

Nog even sparren?  

Nieuwe lichting aan het woord 
We stelden de huidige lichting trainees van Corporaties in Beweging een aantal vragen. Want wat is 
hun indruk van de sector tot nu toe en waar droomden ze als kind van om later te worden? Een greep 
uit de antwoorden is hieronder te lezen. 

 

Jullie zijn inmiddels meerdere maanden werkzaam in de corporatiesector. Wat vind je tot nu toe 
het meest verrassend of was nieuw voor jou toen je bij een corporatie aan de slag ging? 

Else: Het meest verrassend voor mij was de andere blik waarmee ik nu naar 
mijn woonomgeving kijk. En als ik nu een rondje loop, kijk ik niet meer al-
leen bij de huizen naar binnen om te kijken hoe leuk ze het hebben inge-
richt. Ik let nu op veel meer dingen.  

Rick: Een groot deel van de werkzaamheden en het functioneren van een 
woningcorporatie komen wel overeen met wat ik verwachtte. Het valt me 
wel op dat woningcorporaties onderling totaal geen ‘concurrenten’ zijn en heel vriendelijk met el-
kaar omgaan. Ook zijn er veel sociale huurwoningen in betere staat dan ik van te voren had gedacht. 
Ik had toch wel het beeld dat veel sociale huur voornamelijk bestond uit oude arbeiderswoningen en 
galerijflats, maar zeker in een plaats als Wateringen is het tegendeel bewezen. Er zijn best veel 
nieuwbouwwoningen en een groot deel van het woningbestand bestaat uit redelijk grote woningen 
met een tuintje. 

Joost: Er wordt echt superveel voor de huurder gedaan. Niet alleen een woning verhuurd, maar ook 
hulp bij betalingen als dat nodig is, sociale wijkteams die kunnen helpen bij ruzie of overlast in de 
buurt, reparaties als dingen kapot gaan en zaken uitzoeken als iets onduidelijk is. 

 

De gemiddelde leeftijd van medewerkers bij corporaties ligt best hoog. Wat kan de sector van jou 
als jonge collega leren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie wilden natuurlijk allemaal altijd al heel graag in deze sector werken… Maar als dat niet zo 
was. Waar droomde je als kind van om later te worden? 

Laura: Als kind wilde ik piloot van een traumahelikopter worden. Alleen zie ik geen diepte, dus die 
droom was maar van korte duur. 

Else: Vroeger droomde ik ervan om Pippi Langkous te worden (ik heb ook rood haar). Een sterke 

onafhankelijke vrouw dus, laten we hopen dat ik dit geworden ben    

Joost: Mijn vader heeft heel lang bij Heineken gewerkt. Dat leek mij ook altijd wel heel tof! Maar 

geen idee wat ik daar dan precies wilde gaan doen   

 

Een goed begin is het halve werk. Hoe begin jij jouw werkdag? Heb je tips? 

Nynke: Een uurtje fietsen vanuit Delft naar het kantoor van Ressort Wonen in Rozen-
burg! Dwars door de natuur met de wind in je gezicht wakker worden, zeker een aan-
rader! (Als het niet stormt en hagelt …) 

Imke: Intranet doorlezen met een verse kop koffie. Zodat je goed op de 
hoogte bent van wat er speelt, wie er jarig is en wie je waarvoor kan bellen. 

Koen: Meestal een kop koffie en ontbijt. Tip: Ik probeer vaak even een wan-
delingetje te maken van 15 min om helder te starten. Dan krijg ik wat frisse 

lucht en ‘fake’ ik een soort woon-werkverkeer, zodat ik niet direct vanuit mijn bed ach-
ter mijn bureau kruip. 

een soort ‘flow’ waarbij ze bij elk van de evenementen kennis 
en ervaring opdeed. Maar: “Het haalt het natuurlijk niet bij 
gewoon het contact.” Ze vervolgt: “Alles is anders. Ik hoor het 
nu heel erg in de groep van tien trainees dat ze de trainingsda-
gen gewoon vermoeiend vinden online. Je krijgt niet echt de 
groep op deze manier bij elkaar.” Renate kan zich ook goed 
indenken hoe lastig het is voor de trainees: “Kijk voor mij is het 

alleen maar een intakegesprek, bij bijvoorbeeld een nieuwe corporatie. Maar voor jullie is het ge-
woon de hele corporatie leren kennen op een andere manier. Dat kost gewoon veel meer energie. Ik 
heb ook veel vermoeide bekkies op het scherm gezien. Jullie hebben allemaal wel een moment ge-
had dat je dacht van ‘gadver de gadver dit is niet meer leuk’.” 
 
Alle trainees uit de lichting 2019 startten met een baan in de sector na het traineeship. Wij waren 

benieuwd welke wijze les Renate ons als starters in deze sector zou willen meegeven. 

“Dat is misschien een inkopper, maar hou die onbevangenheid vast. Dat willen 

leren, dat willen ontdekken dat is je hele leven zo fijn. Als ik nu op mijn vijftigste 

een hele nieuwe baan heb, in een hele nieuwe wereld en op een hele andere 

manier, dat geeft mij gewoon heel veel energie. Houd die onbevangenheid vast.”  

Renate stipt aan dat we het goed hebben in de corporatiesector: een goed sala-

ris,  je weet wat je hebt en aan wie je rapporteert. Ze snapt dan ook dat het verleidelijk is ‘te blij-

ven  zitten’. Een nieuwe stap zetten, zoals Renate doet, is dan extra moeilijk, omdat het ook veel on-

zekerheid met zich meebrengt. Maar het geeft ook heel veel voldoening. Renate wil ons daarom 

meegeven te zorgen dat we onze onbevangenheid en eagerness behouden en te durven blijven ont-

dekken.  

Juist om de innovativiteit te vergroten, is het traineeprogramma volgens Renate  zo belangrijk. “Er 

zijn een aantal dingen in de corporatiebranche die spelen. Digitalisering, andere competenties, het 

nieuwe werken. Het is veel meer op verbinden en samenwerken, de corporatie van de toekomst. En 

het innovatieve vermogen vergroten, is denk ik met jongere mensen wel makkelijker.  Het zal zeker 

meehelpen aan een andere manier van werken en denken. Daarnaast is het gewoon belangrijk dat 

het  traineeprogramma jullie een basis geeft, waardoor je bent aangenomen bij de corporatie. Als 

dat de toegevoegde waarde is, is dat natuurlijk superfijn.”  

Uiteraard is naast het open staan voor jonge mensen vanuit de corporatiesector ook een wil vanuit 
jonge mensen zélf nodig om in de corporatiesector aan de slag te gaan. We vroegen Renate hoe zij 

denkt dat we jonge mensen enthousiast kunnen maken om in de corporatiesec-
tor te komen werken. 
 
Renate denkt dat het vooral om de bekendheid met de sector gaat. De werk-
groep Arbeidsmarktcommunicatie van CIB was hier mee bezig, maar is door co-

rona hiermee tijdelijk gestopt. Zo was de werkgroep bezig om goede rela-

ties met scholen te maken, gastcolleges te geven en een stagedag te organise-
ren voor studenten om kennis te maken. Naast de bekendheid is het vol-

gens  Renate ook van belang om te laten weten wat voor mooie ontwikkelingen er allemaal spelen in 

de corporatiesector.  
 

Tot slot waren we benieuwd waar Renate het meest trots op is met be-
trekking tot het traineeship en waar zij hoopt dat het traineeship over 10 
jaar staat. 
 
“Waar ben ik het meest trots op? Dat het er staat, dat het er is. Dat we in 
het derde programma nu eindelijk gewoon tien kandidaten een plekje heb-
ben kunnen geven. En ik ben er ook trots op dat jullie alle vier een baan 
hebben. Ja dat vind ik eigenlijk gewoon nog het allerleukste.”  
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