
Nieuwsbrief oktober 2021  

Deze nieuwsbrief staat in het teken van hét jaarlijkse medewerkersevent op 25 november 
a.s. in Rotterdam. Verder zijn er weer leuke online workshops te volgen, stellen de nieuwe 
ontwikkelcoaches zich aan je voor en hebben we ook een tweede matchmaker! Kortom een 
volle en informatieve nieuwsbrief! 

 

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

- Karen van der Pauw, matchmaker: matchmaker@corporatiesinbeweging.nl, 06—30 12 85 54 

- Collin Drabbe, matchmaker: matchmaker@corporatiesinbeweging.nl, 06—34 47 28 42  

- 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 

- Bianka Hoek   bianka.hoek@havensteder.nl, 06 – 14 54 03 48  

- Daina Joval   dj@wooninvest.nl, 06 – 39 10 75 45  

 ONLINE workshops  

Ons team is er voor jou! 

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. 
 

 
Matchmaker Karen van der Pauw geeft elke maand een webinar 
“TALENTENPOOL”. Zij vertelt tijdens het webinar hoe het werkt als 
je voor een opdracht van 4-8 uur aan de slag zou gaan voor andere 
corporatie. Ook krijg je tips over hoe jij je talenten helder krijgt en 
eventueel kan inzetten bij een andere corporatie. Klik hier voor 
meer informatie en de diverse data. 
 

Workshop “onderweg naar morgen” op woensdag 27 oktober van 
9.30—12.00 uur. 
Ben jij klaar voor de toekomst? In deze interactieve workshop ga je 
aan de slag met wat de toekomst op het gebied van werk specifiek 
voor jou betekent. De workshop zal waarschijnlijk live worden ge-
geven. Klik hier voor meer informatie.  

Voorstellen nieuwe matchmaker 

Voorstellen 2 nieuwe ontwikkelcoaches 

Bianka Hoek van Havensteder is één van de twee nieuwe ontwikkelcoaches voor CiB. Wil je 
meer over de achtergrond van Bianka weten en waarom zij ontwikkelcoach is geworden? 
Klik dan hier. 

Daina Joval van Wooninvest is onze tweede nieuwe ontwikkelcoach. Daina stelt zich graag 
aan je voor. Ben je nieuwsgierig geworden, hier om meer te weten te komen over Daina. 

Met het vertrek van Lucy en de komst van de nieuwe coaches is er een aangepaste  
verdeling gemaakt. Een overzicht vind je terug op de website.   

Collin Drabbe, werkzaam als woonconsulent Leefbaarheid bij  
Wooninvest, begint deze maand als matchmaker bij Corporaties in 
Beweging.  Hij stelt zich graag aan jullie voor.  
“Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn vrouw en dochter van zes 
maanden in Voorburg. Afgelopen jaren ben ik verantwoordelijk ge-
weest voor het detacheren bij woningcorporaties in geheel Zuid-
Holland. Omdat mijn hart sneller ging kloppen van alle verhalen van 

de medewerkers, die ik detacheerde, heb ik mijn hart gevolgd en heb ik gesolliciteerd bij 
WoonInvest. Persoonlijk weet ik hoe belangrijk de juiste match is en hoe het is om uit je 
comfortzone te stappen. Graag ga ik het gesprek aan met corporaties en medewerkers om 
te kijken hoe we samen de juiste match kunnen vinden/maken.” 

Terugblik “visuele communicatie” 
De aanmeldingen voor de training “visuele communicatie” liepen 
ontzettend hard. We hebben leuke en enthousiaste reacties  
mogen ontvangen en omdat het zo’n succes was, komt er een ver-
volg! Hou hiervoor de website in de gaten.   

Een aantal reacties van deelnemers: 
 
“Een onwijs inspirerende en leuke workshop! Brechje en Annelies hebben het heel dui-
delijk en enthousiast verteld. In een korte tijd veel geleerd.” 
“Deze workshop die ik vanmorgen heb gevolgd, smaakt naar meer. Wellicht ben ik niet 
de enige. En ik zou heel graag deel 2 willen volgen via CIB.” 

Hét jaarlijkse medewerkersevent  
Op donderdag 25 november organiseren  

Corporaties in Beweging & Corpo Connect 

ZHZ hét medewerkersevent van 2021. We 

hebben allemaal dezelfde uitdagingen en 

dezelfde doelen, daarom gaan we deze dag 

van én met elkaar leren. Spreker Arne 

Stoffer neemt je mee in zijn antropologische 

blik op verandering en ontdek zelf met vak-

genoten hoe je kunt samenwerken.  

Je kunt kiezen uit de ochtend (9.30 tot 14.00 uur) of middag (12.00 tot 16.30 uur). Lunch 

is inbegrepen! Het event vindt plaats bij World Hotel Wings in Rotterdam. De flyer met 

alle informatie, tref je bijgaand aan, evenals de flyer van de locatie met coronaregels.  

En neem ook een kijkje op de website. 

Aanmelden doe je via www.corporatiesinbeweging.nl, graag tot dan!  

P.S. Zit je bij de eerste 25 aanmeldingen? Dan maakt fotograaf Angelo van der Klift in de 

pauze een professionele LinkedIn foto van jou! Je ontvangt hiervan een bevestiging als je 

bij de eerste 25 zit. Lees: als je je dus super snel hebt aangemeld. :-)  

 

We zijn ontzettend blij met het enthousiasme van de deelnemersgroep en de collega’s die 

zich hebben aangemeld om mee te helpen op deze dag. Zij horen op korte termijn waar 

we ze gaan inzetten.  

Workshop over hybride leven 
Inmiddels wordt er in corporatieland veel hybride gewerkt. Maar hoe doe je dat met de 
combinatie thuis en werk? En lopen werk en privé niet te veel door elkaar heen? We zijn 
bezig een workshop op dit gebied te ontwikkelen. Binnenkort wordt hierover gecommuni-
ceerd op onze website.   

Naamwedstrijd 

Wij zijn al enkele jaren voor je aan de slag onder 
de naam “Corporaties in Beweging”. We staan 
nu aan de vooravond van het opfrissen van  
onze website, maar kijken ook naar een frissere 
huisstijl en nieuwe manieren van communice-
ren. Daarbij hoort ook een nieuwe naam wat 
ons betreft!  
 
Heb jij die gouden naam voor ons? Mail je inzending dan uiterlijk 13 oktober naar  
contact@corporatiesinbeweging.nl onder vermelding van “naamwedstrijd 2021” en wie 
weet win jij dan een dinercheque ter waarde van maar liefst € 150,- !  
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