
We waren het al; een tikkeltje vergadermoe.
Vergaderingen slokken een groot deel van onze
werkweek op en ze verlopen vaak stroef en inefficiënt.
Weer effectief en met energie en focus vergaderen?
Klik hier voor online vergadertips

De bestuurders van de aangesloten corporaties van Corpo Connect ZHZ hebben een boodschap voor
alle collega’s ingesproken #let'scorpoconnect. We geven online vergadertips, delen vacatures van
collega corporaties en attenderen je op de mogelijkheden van een coronaproof (wandel)afspraak met
een van onze ontwikkeladviseurs. Daarnaast nodigen we je graag uit voor de komende inspirerende
webinars spijbelen, weer energiek thuiswerken, corporaties van de toekomst en onze projectleider
Mirella verzorgt maandelijks een online yogales. Doe jij mee?

Ben jij ook vergadermoe?
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Volg deze tips

Boodschap van
alle directeuren
Let's Corpo Connect!

Klik hier voor de video

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

Workshops
Doe jij mee?

Spijbelen Corporatie v/d
toekomst

Weer energiek
thuiswerken

Yoga

https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/boodschap-van-alle-bestuurders/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/boodschap-van-alle-bestuurders/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/vergadermoe-volg-deze-tips/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/boodschap-van-alle-bestuurders/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/webinar-spijbelen/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/webinars-per-vakgebied-over-de-corporatie-van-de-toekomst/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/weer-energiek-thuiswerken/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/yogales/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/webinar-spijbelen/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/webinars-per-vakgebied-over-de-corporatie-van-de-toekomst/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/weer-energiek-thuiswerken/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/yogales/


Mede mogelijk
gemaakt door:

Check dan regelmatig onze vacature pagina en volg
ons op LinkedIn. Hier delen wij alle openstaande
vacatures van de aangesloten woningcorporaties. Wie
weet staat hier binnenkort jouw nieuwe uitdaging!
Klik hier voor het vacature overzicht

Maak een coronaproof (wandel) afspraak met
onze ontwikkeladviseurs. Écht even aandacht voor
jou. Of het nu gaat om jouw persoonlijke
ontwikkeling, werk-privé balans of de afwisseling
tussen thuis en kantoor. Wij luisteren.
Klik hier en plan jouw afspraak

Vacatures

Wandelafspraak

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

Met een van onze ontwikkeladviseurs

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

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
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