
Nieuwsbrief september 2021  

Dit is weer de eerste nieuwsbrief van CiB na de zomervakantie. We hopen dat jullie een fijne 
zomer hebben gehad. Er zijn weer leuke online workshops te volgen, de talentenpool van 
onze matchmaker gaat weer van start en we laten je alvast weten dat het NetwerkEvent op 
donderdag 25 november wordt georganiseerd. Hou de website in de gaten voor meer info. 

 

- Jeff Boiten, nieuwe projectleider: jeffrey.boiten@publiek.nl, 06—587 805 06  

- 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  

Ontwikkelcoaches: 

- Gera Esser    gesser@rondomwonen.nl, 06—46602782  

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

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

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

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

 

In de volgende nieuwsbrief stellen we de nieuwe teamleden graag aan jullie voor!   

 ONLINE workshops  

Ons team is er voor jou! 

 

 

Training breinleiderschap van FLOW op dinsdag 21 september 
van 9.30 tot 17.00 uur. De locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt 
(omgeving Rotterdam). Hoe herken, begeleid  en stimuleer je 
leerbehoeften in een team? Hoe ontwikkelbaar vind jij je mede-
werkers en jezelf? En, weke ontwikkeling vind jij van belang? De-
ze training is geschikt voor teamcoaches, managers en leidingge-
venden van corporaties. Klik hier voor meer informatie. 

 

Opleiding Leiderschapsprogramma op 7, 14 en 21 september 
van 9.00 tot 16.30 uur. Als leidinggevende wil je graag dat je  
medewerkers gemotiveerd zijn en goede resultaten halen. Maar 
wat nu als je merkt dat ondanks alle communicatie en goede be-

doelingen de ontwikkeling van medewerkers achterblijft? Dit programma kent een prakti-
sche én degelijk onderbouwde aanpak met een combinatie van theorie- en praktijktraining 
én coaching. Klik hier voor meer informatie.   

 
Training visuele communicatie op donderdag 23 september 
van 09.30 tot 12.30 uur. Hoe zorg je ervoor dat jouw bewoners-
boekje of beleidsnota wèl gelezen wordt? Door zelf-getekende 
beelden te gebruiken! Klik hier voor meer informatie. 

 

Workshop “van chaos naar grip” wegens succes herhaald. Bergen 
e-mails, een volle agenda en ad hoc telefoontjes die de laatste 
gaatjes van je dag vullen. Hoe kom je aan je ‘eigenlijke’ werk? Pak 
het stuur en laat je niet meer leiden door de waan van de dag! Klik 
hier voor meer informatie en de diverse data. 
 
 

Workshop “Onderweg naar morgen” op 27 oktober van 9.30 tot 
12.00 uur. Ben jij klaar voor de toekomst? In deze interactieve work-
shop ga je aan de slag met wat de toekomst op het gebied van werk 
specifiek voor jou betekent. Klik hier voor meer informatie.  

“Een kijkje in de keuken” 

Online webinar Talentenpool 

Save the date 
 

De datum en locatie voor het NetwerkEvent 
van Corporaties in Beweging is bekend!  
Zet vast een groot kruis in jouw agenda op 
donderdag 25 november, want dan ga jij naar 
World Hotel Wings in Rotterdam voor een  
inspirerend en enerverend programma dat 
helemaal is georganiseerd op jouw vakge-
bied. Kies uit de ochtend (9.30 tot 14.00 uur) 
of middag (12.00 tot 16.30 uur). 
Meer informatie volgt, dus hou de website in 
de gaten! 

 

Karen van der Pauw, onze matchmaker geeft elke maand 
een webinar “Talentenpool”. Zij vertelt tijdens het webi-
nar hoe het werkt als je werkevaring op wilt doen bij een 
andere corporatie. Ook krijg je tips over hoe jij je talen-
ten helder krijgt en eventueel kan inzetten bij een andere 
corporatie. Klik hier voor de data!   

Ben je op zoek naar een stageplek, een tijdelijk project 
(bijvoorbeeld in combinatie met je huidige werk), een andere 
functie of een klus, of wil je een “kijkje in de keuken nemen” 
bij een andere corporatie?  
Dan kun je je vraag neerleggen bij onze matchmaker Karen 
van der Pauw of projectleider Jeff Boiten.  

 

Terugblik “Intelligent bewegen” 

Meer dan 80 collega’s hadden zich aangemeld voor het programma 
“Weer energiek thuiswerken met SPAT Verandert (10 weeks online 
programma)” van Fabio D’Agata in de maanden mei en juni. 

Wat hebben de deelnemers geleerd? 
Hoe lichaamsbeweging kan bijdragen aan persoonlijke groei. Juist in 
een tijd waarin alles lijkt te draaien om denkwerk, is de grote winst 
te behalen met ons lichaam. Zij hebben ervaren wat de methode 
achter intelligent bewegen inhoudt, om vervolgens zelf na te den-
ken hoe dit werkt voor henzelf.  

Hieronder een aantal reacties van deelnemers: 
“Zeer inspirerend om het allemaal eens vanuit een andere hoek te 
bekijken” 
“Heerlijk verfrissend, letterlijk en figuurlijk!” 
“Erg motiverend en zet aan tot nadenken” 

Deelnemers die meer dan 75% aanwezig zijn geweest bij het programma, hebben een  
gesigneerd exemplaar van het boek “intelligent bewegen” van Fabio D’Agata ontvangen. 
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