
In maart 2021 kun je stagelopen bij woningcorporaties in Zuid-Holland. Samen met Corporaties in
Beweging organiseren wij deze (mini)maand van de mobiliteit. Meld je snel aan en neem een
kijkje in een 'andere keuken' d.m.v. online netwerksessies, webinars of door te sparren met
collega's van een andere corporatie. Klik hier om mee te doen!

2021 is van start. Vooralsnog doen we zoveel mogelijk op afstand. We werken waar dat kan
vanuit huis. Voor degenen met kinderen is daar de afgelopen weken een extra uitdaging
bijgekomen. Ook wij ervaren in de praktijk dat alle ballen in de lucht houden veel van je
vraagt. Des te meer reden om goed voor jezelf te zorgen. 
  
Wij helpen je graag een handje. We bieden daarom een aantal workshops aan, gericht op
vitaal werken en geven we je een aantal tips.

We hebben leuke workshops / webinars voor je op de
planning. Zien we je daar? Je kunt je aanmelden via
onderstaande links:

Maart = maand van de mobiliteit
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Meld je aan!

Workshops
Doe jij mee?

Zeer interactieve workshop waar je concrete tips krijgt
om jouw digital wellbeing te verbeteren.

Yogales vanuit huis - 8 maart

Of je nu voor de eerste keer aan yoga doet of al een
langere tijd, deze yogales is voor iedereen!

Een (online) mini event voor iedereen van 50 jaar en ouder.

Meesterschap vanaf je 50e - 22 april

Deze webinar geeft je tips & tricks om thuiswerken gezond 
te maken.

Gezond thuiswerken - 18 maart

Digital wellbeing en thuiswerken - 2 maart

https://www.corporatiesinbeweging.nl/jouw-loopbaan/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-yogales-vanuit-huis/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/mini-event-meesterschap-vanaf-je-50e/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/webinar-gezond-thuiswerken/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-digitalwellbeing/


Mede mogelijk
gemaakt door:

In slechts 5 minuten krijg je inzicht in hoe je in je werk
zit. Heb je energie? Hoe zit het met je gezondheid?
Ben je up-to-date in je vak? Werk en privé in balans?
Klik hier voor de scan.

Mirella legt uit hoe je met aandacht wandelt. Volg
je haar tips dan voel je je tijdens je rondje
wandelen een stuk meer ontspannen én in
contact met jezelf en de natuur om je heen.
Lees hier hoe je bewust wandelt.

Door het langdurig thuiswerken kunnen allerlei
lichamelijke klachten ontstaan. Een fysiotherapeut
legt uit hoe je precies moet zitten.
Klik hier voor de zitcheck.

FLOW Quick Scan

Hoe bewust wandel jij?

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

Zit jij goed op jouw thuiswerkplek?

Doe de zitcheck

Blog van projectleider Mirella

Hoe gaat het met jouw werk?

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

Volg jij ons al op
LinkedIn?

#Hoedoejijdat? Beschik jij over veel kennis van een bepaald onderwerp? Heb jij een unieke
werkaanpak waar anderen van kunnen leren? Of beschik je over een ander talent waar andere
collega’s iets aan kunnen hebben en wil je dat delen? We komen graag met je in contact,
klik hier.

Oproep: deel jouw kennis!

https://www.linkedin.com/company/corpo-connect-zhz
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/flow-quick-scan/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/hoe-bewust-wandel-jij/
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