
Dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt, hebben we in
de praktijk ondervonden. Vanaf januari sluit de
woningcorporatie uit gemeente Hardinxveld-
Giessendam en Vijfheerenlanden zich aan bij Corpo
Connect. Daar zijn wij onwijs blij mee. We hopen jullie
snel te ontmoeten tijdens één van de workshops of
netwerk- / kennissessies.

Ons eerste jaar als samenwerkingsverband zit erop. 2020 was een jaar als nooit
daarvoor. Wij blikken terug op een roerige periode waarin wij samen vooruit gingen.
Je kon verschillende workshops volgen én we hadden een online event. We hebben
onwijs veel zin in volgend jaar en binnenkort lees je meer over het nieuwe aanbod
inspirerende workshops en over mooie loopbaan kansen in 2021. 

Zeker nu we thuiswerken merken we dat het opfrissen
van onze kennis van Excel, Word, PowerPoint of Outlook
geen overbodige luxe is. Omdat ons motto samen
vooruit is, vinden wij het leuk om jouw talent te
benutten! 

Dus ben jij (of ken jij) een 'goeroe' op een specifiek
digitaal gebied en wil je jouw kennis op een leuke en
laagdrempelige manier delen met collega’s?* Mail onze
projectleider Mirella via contact@corpoconnect.nl. Een
ander talent dat je graag wilt delen? Laat van je horen!

*Je krijgt een korte 'train de trainer' workshop aangeboden.

Nieuwe partner
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Een warm welkom voor Fien Wonen

Gezocht: jouw talent 
Digitaal fit 

Projectlid: Monique van Laar, m.vanlaar@fienwonen.nl
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Als ik opnieuw zou mogen kiezen dan had ik heel wat anders willen doen. Ken je dat gevoel?
Barbara, communicatie adviseur bij HW Wonen, zette haar FLOW-budget in om haar hart te
volgen en de opleiding tot uitvaartbegeleider te halen. Al jaren droomde ze ervan om naast haar
werk in de corporatiesector haar passie te volgen in de wereld van de uitvaartverzorging. 

Lees hier hoe Barbara haar omscholing heeft ervaren 

Barbara, communicatie adviseur bij HW Wonen, heeft ons geholpen
bij het opzetten van Corpo Connect ZHZ en draagt nu het stokje
over aan Joyce. Zij werkt niet bij een van de aangesloten corporaties,
maar heeft wel ervaring in de sector én zal marketing, communicatie
en vormgeving inzetten om ons nog beter op de kaart te zetten. 

Heb je een vraag over de communicatie, een tip of creatief idee? 
Je kunt haar bereiken op 06 14 11 15 86 of via contact@toneofjoyce.nl

Barbara Teeuwen

Joyce de Bie 

Mede mogelijk
gemaakt door:

Kerst gaat dit jaar net even anders. Normaal gesproken is december de maand van samenzijn
met de mensen die je liefhebt. Maak er ondanks alles een hele fijne tijd van thuis. Wij wensen jou
hele prettige feestdagen toe en een nog veel mooier 2021. Dat het nieuwe jaar voor iedereen
liefdevol en gezond mag worden. We kijken samen vooruit!

Van communicatieadviseur naar 
uitvaartbegeleider

Communicatie 

Ons team staat voor je klaar 
Mirella van den Hooven
projectleider
contact@corpoconnectzhz.nl
06 28 33 30 64 

Joyce de Bie
communicatie adviseur
contact@toneofjoyce.nl
06 14 11 15 86

Namens alle partners van Corpo Connect ZHZ 

Fijne feestdagen 

Bedankt Barbara en welkom Joyce

Dankzij mijn FLOW-budget 

www.corpoconnectzhz.nl

Gerda Huiskamp
ontwikkeladviseur
g.huiskamp@hwwonen.nl 
06 20 97 54 91

Antoinette de Waal
ontwikkeladviseur
antoinettedewaal@woonkracht10.nl
06 37 33 51 41

Vacature alert
Inkoper / contractbeheerder 
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