Nieuwsbrief november 2021

In deze nieuwsbrief een bericht over het jaarlijkse netwerkevent op 25 november. Lees het
even op je gemak door. Verder een leuk aanbod aan workshops, starten we met het portaal
van Corporaties in Beweging ‘The Huddle’ en vindt er een interactieve lezing plaats over tijd,
rust & ruimte.

Het netwerkevent van 2021 wordt online
Op 25 november 2021 is het zover: het jaarlijkse netwerkevent van Corporaties in Beweging
& Corpo Connect ZHZ!
Vanwege de recente maatregelen is besloten het event online te organiseren in de ochtend
(9.00 – 13.00 uur). Net zo leuk & waardevol, maar dan vanachter je beeldscherm. Jij bent er
toch ook -online- bij? Als je je al hebt aangemeld hoef je niets te doen (middag aanmeldingen worden naar de ochtend verplaatst). Je ontvangt snel meer informatie zoals de exacte
tijden & de Zoom link. Lees hier meer over het online netwerkevent. We zijn blij zijn om te
zien dat sinds we de keuze hebben gemaakt om online te gaan, we meer aanmeldingen
hebben ontvangen! Er is nog plaats, dus heb je je nog niet aangemeld en wil je dit event
niet missen? Meld je dan hier aan!
.

Aanbod workshops
Training “visuele communicatie” op donderdag 9 december
online van 09.30 tot 12.30 uur. Hoe zorg je ervoor dat jouw
bewoners-boekje of beleidsnota wèl gelezen wordt? Door zelfgetekende 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 woensdag 1 december
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.
Momenteel zijn we bezig met het organiseren van een Workshop “visuele communicatie
deel II” voor de deelnemers die het eerste deel al gevolgd hebben. In deel 2 wordt er
dieper op de materie in gegaan. Onder andere op het maken van templates (visuele
formats) en het verbeelden van processen. De deelnemers krijgen nog meer handvatten
en voorbeelden aangereikt om het zakelijk tekenen echt in hun eigen werk in te zetten.
De deelnemers van deel 1 van 23 september hebben inmiddels de mail ontvangen om
zich in te kunnen schrijven voor deel 2.

Naamwedstrijd
Hartelijk dank voor alle leuke inzendingen voor de naamwedstrijd. We hebben meer dan 40 inzendingen ontvangen!
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de ‘shortlist’.
Binnenkort ontvangen jullie meer informatie en is het mogelijk via een stemknop op de website je stem uit te brengen.
Hou dus de nieuwspagina en de website in de gaten!

Start “The Huddle”
Binnenkort starten we met het speciale portaal van Corporaties in
Beweging “The Hudde” mét website en app. The Huddle is bedoeld om
de communicatie te structureren, maar biedt ook een plek aan de
diverse vakgebieden om met elkaar samen te werken en kennis te
delen. Ook zal de nieuwsbrief en de evenementenkalender hier voortaan te vinden zijn. Bekeken wordt nog of we de inschrijvingen voor de
workshops e.d. ook via The Huddle kunnen laten verlopen. Eigenlijk is
het dus een ‘samenraapsel’ van allerlei communicatie-uitingen, waarin we met elkaar op
een eenvoudige wijze kunnen samenwerken.
De leden van de deelnemersgroep ontvangen in de week van 8 november hun inloggegevens en kunnen vanaf dan rondkijken in het portaal. Op 6 december is er dan een
deelnemersgroep overleg waarin we The Huddle evalueren en bespreken we welke doelgroep als volgende toegang krijgt. Ook dan volgt er weer een periode van evaluatie, en zo
leren we stapsgewijs bij het toelaten van steeds meer mensen.

Interactieve lezing: tijd, rust en ruimte
3 Elementen waar ieder mens behoefte aan heeft
enerzijds en gevoelsmatig een tekort aan anderzijds.
Veel mensen durven niet altijd hun benodigde ruimte
te nemen en/of te vragen of andere mensen de ruimte te geven.
In deze meeting kijken we daarom naar diverse soorten ruimten en de invloed daarvan op jouw welzijn
qua werk- en privéleven. We onderscheiden daarbij
letterlijke en figuurlijke ruimte, waarbij soms zal blijken dat de scheidslijn heel dun is. De interactieve lezingen worden gehouden op:
•

donderdag 18 november van 13.00 – 14.30 uur – ONLINE

•

donderdag 9 december van 13.00 – 14.30 uur – bij Rondom Wonen, Industrieweg 2
te Pijnacker (er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar) .

Klik hier voor meer informatie over de interactieve lezing.

Ons team is er voor jou!
- 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, 06—82 57 22 10
Ontwikkelcoaches:
- Gera Esser
- Tommy Mac Donald
- Debora Smits
- Arianne van Geel
- Marty Boutkan
- Bianka Hoek
- Daina Joval

gesser@rondomwonen.nl, 06—46602782
t.macdonald@vidomes.nl, 06—55 79 40 98
debora.smits@havensteder.nl, 06– 47 10 12 51
a.vangeel@wooncompas.nl, 06—53 90 02 58
m.boutkan@maasdelta.nl, 06—43 70 79 58
bianka.hoek@havensteder.nl, 06 – 14 54 03 48
dj@wooninvest.nl, 06 – 39 10 75 45

