
Voor velen een seizoen waar halsreikend naar werd uitgekeken; de zomer is in volle
gang!  In onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie brengen we je graag op de
hoogte van:
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Onze promo tour
Oproep kennisdelen
Vacature Ontwikkeladviseur
Ontwikkelafspraak uit de cao

Fris de zomer in #zomerboostchallenge
Zomer academie
Tips voor de zomer
Fruitwater recepten

Promotietour 

Je in 30 minuten laten onderdompelen in de wereld van Corpo
Connect ZHZ. We kijken met enthousiasme terug op onze
eerste promo tour bij HW Wonen! "Voor Johan en mij is deze
tour succesvol en wij stimuleren dan ook iedereen om zoveel
mogelijk gebruik te maken van Corpo Connect ZHZ!” aldus Dennis
Lausberg, bestuurder HW Wonen. Ben jij ook benieuwd wat we
voor jou kunnen betekenen? Boek de promotietour voor jouw
corporatie! Klik hier voor meer informatie.

Wat kan Corpo Connect ZHZ voor jou betekenen?

Na de zomer starten we met sessies waarin jij zelf jouw
kennis met collega’s kunt delen én waar jij dus ook
inspiratie op kunt doen. Alle kennis die jij wilt delen op
jouw vakgebied is welkom. Meld je hier aan.

Deel jij jouw kennis?
Van en met elkaar leren!

https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/promotietour/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/intervisie/


Fris de zomer in #zomerboostchallenge
Opladen voor de zomervakantie

Met onze #zomerboostchallenge ga jij Fris de zomer in!
5 t/m 9 juli is een week van bezinning, reflectie en tijd
voor jezelf. We zetten jouw creativiteit weer aan en
creëren een frisse blik op datgene wat jou energie
geeft.

Je ontvangt dagelijks een verfrissende opdracht per
mail. Hiervoor hoef je je niet aan te melden.
Klik hier voor meer informatie over de challenge.

Wist je dat...
Je minimaal 12 uur per jaar aan je
eigen ontwikkeling moet besteden?

Dat is afgesproken in onze cao. Naast het volgen van
een opleiding, telt het deelnemen aan workshops,
intervisiesessies, sessies met onze ontwikkeladviseurs
en events ook mee! Je bent bij ons aan het goed adres,
lees hier verder.

Wij zoeken een ontwikkeladviseur! Een mensenmens
die het leuk vindt om anderen te begeleiden in hun
ontwikkeling, voor gemiddeld 2 uur per week. Word jij
de nieuwe verbinder van Corpo Connect ZHZ? 
Check hier onze vacature. 

Vacature Ontwikkeladviseur CC ZHZ
Word jij onze nieuwe verbinder?

Op onze vacature pagina delen wij alle openstaande
vacatures van de aangesloten woningcorporaties. Wie
weet staat jouw volgende uitdaging hiertussen!
Klik hier voor het vacature overzicht

Toe aan een nieuwe uitdaging?

https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/fris-de-zomer-in/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/cao-eigen-ontwikkeling/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/nieuwe-vacature-ontwikkeladviseur/
https://www.corpoconnectzhz.nl/vacatures/


Mede mogelijk
gemaakt door:

www.corpoconnectzhz.nl

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

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

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

Als je dorst hebt,
ben je te laat

Zorg ervoor dat je voldoende drinkt met dit warme
weer! We hebben heerlijke fruitwaterrecepten voor
je opgezocht, klik hier.

Hydrateren maar!

Zomertips

Vakantie in eigen land of naar een verre
bestemming; we genieten van zonnige dagen,
maar soms kan die warmte ook best een
uitdaging zijn. Hitte is niet altijd aangenaam en
kan zelfs gevaarlijk zijn. 
Klik hier voor tips voor een koele zomer.

Voor een koele zomer

Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst! 
 Namens team Corpo Connect ZHZ

Zomer academie

Ook in 2021 organiseert De Corporatie
Academie de Zomeracademie. Dit jaar hebben
zij een aantrekkelijk aanbod gericht op het
vergroten van kennis en het vergroten van
persoonlijke vaardigheden.  
Check hier snel het zomeraanbod.

Leuke online workshops!
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