
ik wil meer weten over de fusie

Wij gaan verder als
Corporaties In
Beweging!

N I E U W S B R I E F
maart 2023

We hebben goed nieuws! Corpo Connect ZHZ (CCZHZ) heeft zich aangesloten bij Corporaties In
Beweging (CIB). We gaan samen verder onder de naam Corporaties In Beweging. We beloven je
een nóg breder en interessanter aanbod om jezelf te blijven ontwikkelen! Daarover later meer.

We gaan verder onder een andere naam.
Ontwikkeladviseurs staan voor je klaar,
we zoeken sollicitatietrainers, nieuwe
kennisnetwerken en we hebben een
inspirerende leerlijn voor managers
opgezet. Dat en nog veel meer lees je in
onze maart nieuwsbrief. 

Fusie met Corporaties in Beweging
Nieuwe kennisnetwerken
Aanbod ontwikkeladviseurs
Corporatietaal
Sollicitatietrainers gezocht
Leerlijn voor managers

Nieuwe naam, beter aanbod

Programma 2023
bijna bekend
De afgelopen tijd zijn we druk geweest met het
samenvoegen van Corpo Connect ZHZ en Corporaties
in Beweging. Nu dat rond is, kunnen we ons
jaarprogramma inrichten. Hierover ontvang je snel meer
info! 

https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/corpo-connect-zhz-wordt-corporaties-in-beweging/
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plan ontwikkelgesprek

meld je aan 

Wat wil jij nou écht met je werk?

Wil jij eens vrijblijvend advies over jouw ontwikkeling? Van iemand
die objectief naar jou en jouw kwaliteiten kijkt. Ga eens in gesprek
met iemand die ziet wat nou echt bij jou past. Houd je loopbaan
tegen het licht en ontdek welke uitdagingen of mogelijkheden er
voor jou zijn.

Houd je loopbaan tegen het licht en plan een adviesgesprek met
een van onze ontwikkeladviseurs!

Nieuwe kennisnetwerken
gezocht! Jouw vakgebied
aanmelden? 
Wat houdt een kennisnetwerk in?
Een groep vakcollega's die kennis met elkaar uitwisselen,
samenwerken op thema's en regelmatig bij elkaar komen voor
intervisie. Ook kan je gerichte vaktrainingen volgen met je groep.

Sociaal beheer
Wijkbeheer

Bij deze kennisnetwerken kan je je al aansluiten:

Communicatie
Inkoop
Projectmanagement 

Voor deze vakgebieden wordt er momenteel een kennisnetwerk 
opgestart. Sluit jij aan?

Wil jij voor jouw vakgebied ook een kennisnetwerk? Laat het ons weten, 
dan kunnen we deze bij genoeg animo oprichten!

https://www.corporatiesinbeweging.nl/home/overzicht-mogelijkheden/ontwikkelcoaches/
https://www.corporatiesinbeweging.nl/workshops/leerlijn-meer-impact-in-sociaal-wonen/
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word sollicitatietrainer

zo praten wij

Sollicitatietrainers
gezocht

Heb jij zin om je ervaring en enthousiasme te delen?
Door het geven van sollicitatietraining kan jij jongeren
helpen met hun eerste stappen richting de
arbeidsmarkt!

Leer jongeren indruk maken op hun toekomstige baas

Corporatietaal

Voor een buitenstaander waarschijnlijk net zo lastig te begrijpen als onze Friese
landbewoners; corporatietaal. Wij als corporatiemedewerkers kunnen er wat van.
Het jargon, dat wij zelf nieteens als jargon ervaren, van onze sector is op z’n minst
uitgebreid te noemen. Rick Evers schreef er een vermakelijk stuk over.

Herkenbaar?

meld je aan 

Leerlijn voor managers:
 'meer impact in sociaal wonen'   

www.corpoconnectzhz.nl

Mede mogelijk
gemaakt door:

Een inspirerende, persoonlijke en praktische leerlijn voor en door
(senior) managers bij woningcorporaties, georganiseerd door het
Corporatiehuis, in samenwerking met Corporaties in Beweging,
CorpoConnect ZHZ en Bloei.
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