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Maand van de Mobiliteit

N I E U W S B R I E F
september 2022

Van 12 september tot en met 14 oktober 2022 vindt de ‘Maand van de Mobiliteit’ plaats. In deze maand
kun je een (halve) dag stage lopen of een van de aangeboden activiteiten volgen bij verschillende
woningcorporaties en bedrijven. 

De inschrijving is verlengd! Je kunt je dus nog steeds aanmelden voor een toffe stage of activiteit. Wij
zijn benieuwd wat jij gaat doen!

Naast de vele activiteiten tijdens de maand van de
mobiliteit én ons netwerkevent op 24 november,
bieden we je de laatste maanden van 2022 een
aantal van onze populaire workshops. 

Check snel de site en meld je vandaag nog aan.
Vol=vol

Nieuw aanbod

De plakkerige zomerse nachten
maken plaats voor een betere
nachtrust in de herfst. Niet iedereen
wordt blij van het koudere en natte
weer, maar er zijn genoeg redenen
waarom herfst wel goed voor je is.
Het helpt je bijvoorbeeld helder
nadenken. En laten we nou net weer
volop mogelijkheden hebben voor je  
ontwikkeling!

Maand van de Mobiliteit
Workshops
Netwerkevent 2022
Even voorstellen...
Challange armoede
Vitaliteitsweek
Kennisnetwerken
Andere kennisnetwerken
De nieuwe matchmaker
"Gastcollege" voor onze nieuwe trainees
Leerlijn 'Meer impact in sociaal wonen'

Loop een dag stage of doe mee met andere activiteiten bij verschillende corporaties en bedrijven!

ik doe mee!

https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-van-chaos-naar-grip/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-van-grip-naar-focus/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-creatief-online-samenwerken/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-visuele-communicatie/
https://www.corpoconnectzhz.nl/maand-van-de-mobiliteit/


www.corpoconnectzhz.nl

maak kennis met nieuw talent

Voor degenen die mij niet kennen: ik ben Yvonne, senior HR adviseur bij Trivire. Dit doe ik inmiddels ruim
2,5 jaar met heel veel plezier. Voor Trivire ben ik werkzaam geweest als HR professional in een
productieomgeving. Ik weet nog goed dat toen ik bij mijn vorige werkgever aankondigde de overstap te
maken naar de woningcorporatiebranche, mij meerdere malen de vraag is gesteld waarom ik dat in
hemelsnaam ging doen. Toen al (en nu helaas nog steeds) had de woningcorporatiebranche geen hip
imago. Persoonlijk vind ik dat dat helemaal niet zo is (daarom post ik regelmatig op LinkedIn wat voor
gave dingen we doen in de sector/bij Trivire), maar nu moeten we de rest van Zuid-Holland daar nog van
zien te overtuigen. Een mooie uitdaging, die ik graag aanga!
Dit doe en kan ik uiteraard niet alleen. Ook Collin Drabbe (matchmaker), Pauline Zaat (Vidomes), Myra Tak
(SOR) en Marion Walenboer (HW Wonen) maken onderdeel uit van de taskforce. Volgens mij een
enthousiaste club mensen die elkaar goed aanvullen. 

De komende periode wordt door de taskforce een concreet plan van aanpak uitgewerkt. Waar nodig
worden de deelnemende corporaties aangehaakt. Ook bestaat er een grote kans dat we ook bij jou
aankloppen. Want wie kan nou beter vertellen dan jij hoe leuk het is om te werken in de
woningcorporatiebranche! We houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen.

En mocht je een goed idee hebben op welke wijze onze branche nog meer op de kaart te zetten, dan hoor
ik je graag! Ik ben te bereiken via 06-15351726 of per mail: y.van.helvoirt@trivire.nl.  

Even voorstellen..
Net voor de zomervakantie is de TaskForce
W&S in het leven geroepen door CIB en
CCZHZ. Deze taskforce heeft als doel de
woningcorporatiebranche in Zuid-Holland nog
meer als aantrekkelijk werkgever op de kaart te
zetten. Een initiatief dat door alle
deelnemende corporaties van Corporaties in
Beweging en Corpo Connect Zuid-Holland-
Zuid wordt omarmd.

Om dit in goede banen te leiden is Yvonne van
Helvoirt aangesteld als projectleider.

Eerder vroegen we je al deze datum te reserveren in
je agenda. Want we organiseren ons jaarlijkse event.
We starten met een heerlijke lunch en een
inspirerende key-note spreker. Daarna hebben we
een aantal interessante workshops voor je in de
aanbieding. Afsluiten doen we uiteraard met een
borrel! 

De locatie is inmiddels bekend: Het Wapen van
Zoetermeer. 

Begin oktober kun je je inschrijven. Tot dan!

Netwerkevent 2022
24 november 2022, vanaf 12.30 uur
Locatie: Het Wapen van Zoetermeer

http://www.corpoconnectzhz.nl/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/aanbod-trainees/
mailto:y.van.helvoirt@trivire.nl


lees meer over de challenge
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Challenge Armoede
10 - 14 oktober 2022

Hoe ondersteun je mensen die
niet rond kunnen komen? Veel
professionals, vrijwilligers en
ervaringsdeskundigen worstelen
met deze vraag. Jij ook? Met
slechts één korte opdracht per
dag doe jij kennis op waarmee je
mensen in armoede en met
schulden beter kunt helpen. 

Met de Challenge Armoede 2022
stellen we de vraag: kan armoede
iedereen overkomen? 

maak kennis met nieuw talent

ik wil meer weten

De Vitaliteitsweek komt er binnenkort weer aan. Net als
elk jaar, de laatste week van September in heel
Nederland, een week lang aandacht voor vitaliteit en
werkgeluk.

Het doel van de Nationale Vitaliteitsweek is werkend
Nederland bewust te maken van het belang van de
eigen vitaliteit. Het thema van 2022 is Vitamine
Aandacht. Na 2 jaar op afstand en online werken, is
aandacht in onze ogen essentieel om vitaal en
verbonden te blijven. En daar kunnen we allemaal wel
iets extra van gebruiken. Voor jezelf, in je werk, in je
team en organisatie.

Wil je meer weten over deze week en inspiratie opdoen,
zodat je dit kan toepassen in jouw organisatie? Kijk dan
vooral op de website.

Vitaliteitsweek

19 tot en met 25 september 2022

https://www.movisie.nl/agenda/challenge-armoede-10-14-oktober-2022
http://www.corpoconnectzhz.nl/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/aanbod-trainees/
https://www.nationalevitaliteitsweek.nl/


ik heb interesse!
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Andere kennisnetwerken
Ook voor nieuwe vakgebieden starten we bij voldoende
animo graag intervisiegroepen op. Interesse? Mail jouw
vakgebied, naam en functie naar
contact@corporatiesinbeweging.nl

Dit jaar heb ik het stokje als Matchmaker mogen overnemen. Na een rommelige
opstart draaien we momenteel op volle toeren. 
Verschillende gesprekken hebben geleid naar een hernieuwde koers en bij diverse
Taskforces ben ik aangehaakt en denk ik graag mee.

Voor diegene die mij nog niet kennen: ik ben Collin, Woonconsulent leefbaarheid
bij Wooninvest. Ik werk hier nu bijna twee jaar met veel plezier aan mooie
uitdagingen. Daarvoor heb ik ruim negen jaar in de detachering gewerkt als
consulent/adviseur waarvan de laatst vierenhalf jaar bij een specialist op het
gebied van Woningcorporaties. Toen ik de vraag kreeg of ik mee wilde denken en
helpen als matchmaker was het ook een no brainer en heb ik direct ja gezegd. De
energie die ik krijg van het verbinden van mensen en organisaties en de
gesprekken met mensen om te kijken wat ze willen zit er nog steeds.

De nieuwe matchmaker

De afgelopen maanden hebben we aan de achterkant veel zaken op orde gekregen. De aankomende tijd zal ik
vaker contact opnemen met corporaties om langs te gaan en kennis te maken. Het doel hiervan is om te kijken
waar de uitdagingen liggen van de corporaties op het gebied van diverse projecten, bespreken van toekomstige
vacatures en eventueel het gesprek aan gaan met collega's die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Nu al zien we dat veel corporaties dezelfde vacatures hebben. Ik zou het mooi vinden als we daarvoor met elkaar
in contact komen om te kijken of we hierin gezamenlijk kunnen optrekken en niet met elkaar de concurrentiestrijd
aangaan.

Kennisnetwerken

Sinds kort is er in ons online samenwerkingsplatform een intervisiegroep
Sociaal Beheer. Om deze groep een vliegende start te geven, organiseren
we op 27 september bij Rondom Wonen van 13.00 - 16.00 uur de eerste
live intervisie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leer je deze basis
intervisie technieken en gaan we ook meteen praktisch aan de slag.

Ben je ook werkzaam op het domein Sociaal beheer en sluit je graag aan?
Meld je aan via contact@corporatiesinbeweging.nl

Intervisiegroep sociaal beheer

mailto:contact@corporatiesinbeweging.nl
http://www.corpoconnectzhz.nl/
mailto:contact@corporatiesinbeweging.nl
mailto:contact@corporatiesinbeweging.nl


ik wil meer informatie
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Mede mogelijk
gemaakt door:

"Gastcollege" voor onze trainees
1 november starten we weer met een gloednieuwe editite
van ons traineeprogramma. Dit keer doen we dat een
beetje anders dan voorheen. Omdat er niks leukers is dan
leren van experts in het werkveld, organiseren we iedere
maand een gastcollege voor onze trainees. 

We weten hier inmiddels een aantal collega's voor te vinden die
met passie hun kennis willen delen met nieuw talent. Maar
wellicht denk jij wel: hey, dat is leuk, dat wil ik ook wel! Denk
aan het rondleiden van alle trainees op jouw
renovatie/nieuwbouw project. Of misschien weet jij wel alles
over incassotrajecten, assetmanagement, woonfraude,
duurzaamheid etc. 

Tijdens deze leerlijn deel en bespreek je relevante
thema’s en vragen rond je leiderschap op een open,
praktische en “veilige” wijze met de andere
deelnemers. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in
hand: de leerlijn vertrekt vanuit de ervaringen,
inzichten en feedback van de deelnemers aan elkaar,
maar natuurlijk brengen we ook deskundigheid en
inspiratie “van buiten” in. Waarbij we steeds
toewerken naar: wat betekent dit voor jou en wat
kan/ga jij morgen anders doen?

Leerlijn 'Meer impact in 
sociaal wonen'
Een inspirerende, persoonlijke en praktische
leerlijn voor en door (senior) managers.

Het enige dat we nodig hebben is jouw enthousiasme en passie voor je vak. De periode loopt van 1 november
2022 tot 1 april 2024. Breng jij je kennis over op onze trainees? Stuur een mailtje naar
contact@corpoconnectzhz.nl met hierin je naam, telefoonnummer en expertise. Mirella of Jeff nemen contact
met je op! 

Mirella van den Hooven
Projectleider
contact@corpoconnectzhz.nl
06 28 33 30 64

Sharon Tenda
Communicatie adviseur
shout@sharonline.nl
06 24 39 14 44

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

https://www.corporatiesinbeweging.nl/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/Flyer-Meer-Impact-In-Sociaal-Wonen-def.pdf
http://www.corpoconnectzhz.nl/
mailto:contact@corpoconnectzhz.nl

