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In 2019 behaalden we mooie successen in
groeien en werken. Als organisatie, maar
vooral voor de medewerkers die zijn
aangesloten bij de KLIMMR-corporatie.
Loop je mee?

Annemarie Baars van SSH heeft een sterke punten gesprek gevoerd met de
loopbaanadviseur. Daaruit bleek dat zij Wiskunde gestudeerd heeft en graag
meer met data aan de slag wilde, bv als data analist. Zij heeft een gesprek
gevoerd met de businessanalist van Mitros. Ze is binnen de SSH ook met
haar wens aan de slag gegaan. Met als resultaat dat ze daar per 1-1-2020
een nieuwe functie krijgt. En ze is gestart met een opleiding.

ANNEMARIE BAARS

In juni start Linda bij Mitros als buurtbeheerder. Zij is tot die tijd
medewerker post en archief bij Groenwest. Via KLIMMR heeft zij
eerder stage gelopen bij Viveste Houten voor haar eindopdracht
opleiding Wijkbeheerder. Daarnaast is zij gastvrouw geweest bij een
KLIMMR-event. Het heeft haar sterker gemaakt voor het nemen van de
volgende stap en te gaan solliciteren bij Mitros.

LINDA VAN DER MOLEN
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Assetmanagers van Provides en Mitros hebben aangegeven een netwerk op te willen starten
met alle assetmanagers van de KLIMMR-corporaties. Wij gaan dit ondersteunen.

NETWERKEN

15 workshops
266 deelnemers

Na haar deelname aan de workshop ‘Teken je boodschap’, viel het kwartje
definitief voor Brechje. Ze heeft inmiddels een andere invulling gegeven aan
haar kennis en ervaring binnen de vastgoedwereld en is, samen met een
oud-collega, voor zichzelf begonnen. Zij geven onder andere workshops in
Visuele Communicatie (Zakelijk Tekenen). Een communicatiemiddel voor
bijvoorbeeld het visualiseren van gesprekken. In 2020 gaat zij deze workshop
voor KLIMMR geven.

BRECHJE SONDERMEIJER

Bij KLIMMR hadden we een werkervaringsplek gecreëerd voor iemand die
graag interviews wilde afnemen met medewerkers die via KLIMMR op
verschillende manieren aan de slag zijn gegaan met hun loopbaan. Toen de
HR-adviseur en directeur-bestuurder van Vecht en Omstreken dit hoorde,
waren ze direct enthousiast. Hun communicatieadviseur was namelijk aan
het re-integreren en kon wel een leuke opdracht gebruiken. Dit was de
perfecte manier om haar creativiteit en contact met collega’s bij andere
corporaties te bevorderen. Daarnaast doet Eva haar KLIMMR werk voor een
deel vanuit SSW. Hierdoor leren SSW en Vecht & Omstreken ook van elkaar.
Inmiddels is zij weer volledig hersteld en verzorgt zij nog steeds met veel
plezier de interviews voor KLIMMR naast haar reguliere werkzaamheden.

EVA WAGENAAR
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Tijdens het event van Mobiliteit Utrecht hebben we veel
mensen enthousiast kunnen maken over het werken bij
een corporatie. Daardoor hebben 22 mensen zich
aangemeld voor een stage bij een KLIMMR-corporatie. Door
het voeren van een talentgesprek met de loopbaanadviseur
hebben twee medewerkers contact opgenomen met
medewerkers van een andere corporatie. Om op deze
manier kennis en ervaring uit te wisselen.

22 AANMELDINGEN STAGETIJD

Tijdens een gesprek met de directeur van Eemland Wonen hoorde de
projectleider van KLIMMR dat Eemland Wonen op zoek was naar een nieuwe
HR-adviseur. Zij heeft toen de HR-adviseur van Heuvelrug Wonen hierop
geattendeerd, zij was namelijk op zoek naar een nieuwe baan naast haar
aanstelling bij Heuvelrug Wonen. De match is gemaakt! Per 1 augustus werkt
Bineke ook bij Eemland Wonen.

BINEKE LAGERWEIJ

v.l.n.r: Winanda (kernteam KLIMMR), 
Petra (loopbaanprofessional KLIMR), Judy (event-manager
KLIMMR) en Anneke (loopbaanprofessional KLIMMR)

Een tweede medewerker heeft zich aangemeld voor het geven van een workshop voor KLIMMR. Omdat dit
haar eerste keer is, hebben we haar aangeboden haar hierin te begeleiden.

MEDEWERKERS GEVEN WORKSHOPS
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Leonie Heezen van Bo-ex heeft een workshop gegeven voor KLIMMR over
verbindende communicatie. Dit heeft ze al meerdere keren voor KLIMMR
binnen Bo-ex gedaan en nu ook voor collega’s bij andere KLIMMR-
corporaties.

LEONIE HEEZEN

'Als kind bouwde ik graag hutten’, vertelt Thomas. ‘Stond de ene hut 
overeind, dan begon ik aan de volgende. Zo zie ik projectmanagement ook.
Vanuit het niets iets opbouwen, dat maakt me gelukkig!' Het project dat hij
leidt draait om Robotic Process Automation (RPA). Dat is het automatiseren
van repetitieve handelingen op de computer. Thomas grijpt elke kans aan
om zich verder te ontwikkelen. Thomas: ‘Het jezelf verder ontwikkelen is
steeds meer de cultuur van Mitros geworden. Groeien wordt bevorderd,
bijvoorbeeld door de activiteiten van KLIMMR. Ik ben daar erg enthousiast
over en moedig collega’s aan ook gebruik te maken van deze faciliteiten’.

THOMAS GEURTS

KLIMMR voor 1183 medewerkers 

Tijdens de lunchbijeenkomst bij Patrimonium hebben 17 mensen zich
opgegeven voor een talentgesprek.

TALENTGESPREK
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DANIELLE VAN 'T KLOOSTER

165 loopbaangesprekken

Daniëlle van Gooi en Omstreken heeft een talentengesprek met de
loopbaanadviseur van KLIMMR gevoerd. Naar aanleiding daarvan doet zij de
cursus WMO. Toevallig werd bij haar corporatie een werkgroep opgestart
om langer zelfstandig wonen te bevorderen. Zij heeft met enthousiasme en
haar nieuwe kennis zich aangemeld voor deze werkgroep. Zoals ze zelf zegt:
“Ik kan hierin mijn betrokkenheid tonen, mijn kennis inzetten en toewerken
naar een praktisch resultaat. Dat geeft me veel voldoening.”

Ellemieke voerde via KLIMMR meerdere fijne gesprekken met de
loopbaancoach. Door erover te praten kwam ik tot inzichten over mezelf, die
ik eigenlijk al wist. Er werd me een spiegel voorgehouden waarin ik naar
mezelf kon kijken op een positieve, motiverende manier. Ik kreeg
handvatten en hulpmiddelen om te achterhalen waar mijn hart sneller van
gaat kloppen. Ik kwam in een flow en kwam uit bij datgene wat al heel lang
in mijn gedachten is…” “Ik word superblij van koken, bakken en alles wat
daarbij hoort. Nu ontstond het idee om dat echt professioneel te gaan
oppakken naast mijn reguliere werk. Nu heb ik een eigen bedrijfje met af en
toe een leuke opdracht!” 

ELLEMIEKE DE VRIES

KLIMMR heeft een workshop georganiseerd die zo geslaagd was, dat andere samenwerkingsverbanden
die trainer ook zijn gaan inhuren.

TRAININGSAANBOD VIA KLIMMR
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Na het volgen van de Mindfulness cursus zijn de medewerkers nog steeds actief. Drie keer per week
doen zij gezamenlijk de mindfulness-oefeningen.

MINDFULNESS

Lees mijn-KLIMMR verhalen op
www.klimmr.nl

Na 25 jaar heeft een medewerker van 61 die een functie had bij de financiële
administratie gesolliciteerd bij een andere corporatie. Toen zij hoorde dat
haar functie op termijn zou vervallen is ze proactief gaan nadenken over
haar toekomst. Ze had zich ook bedacht dat ze zich breed wilde oriënteren.
De loopbaanadviseur wist van dit verhaal en heeft haar getipt voor de
functie. Het was voor het eerst dat ze een CV heeft gemaakt. Inmiddels is ze
werkzaam in haar nieuwe baan.

LOOPBAANSTAP

SSH heeft tijdens een bijeenkomst de loopbaanadviseur aan medewerkers
voorgesteld. Mensen zijn zo enthousiast over deze dienst van KLIMMR, dat
32 medewerkers (van de 100) direct een afspraak hebben gemaakt met de
loopbaanadviseur.

TALENTGESPREK

KLIMMR
samenwerkingsverband 
21 woningcorporaties

team@klimmr.nl
www.klimmr.nl



15 workshops met 266 deelnemers.
Groot event met 98 deelnemers.
131 mensen die samen 165
loopbaangesprekken voeren.
40 medewerkers die stage hebben
gelopen bij 40 andere medewerkers.

Lees onze mooie en inspirerende Mijn
KLIMMR verhalen op onze website.

Een medewerker die zelf een training
voor KLIMMR geeft.
HR-adviseurs gebruiken elkaars
ervaring als inspiratiebron en delen
hun actuele kennis.
De trekkers van werkgroepen,
communicatiemedewerker,
eventmanager, secretaresse en
projectleiders, zijn allemaal vanuit
corporaties actief voor KLIMMR.
Het grote KLIMMR-event is helemaal
door medewerkers georganiseerd.
Twee hele enthousiaste nieuwe
stuurgroepleden gevonden.
Manager meldt zich zelf aan om mee
te denken over communicatie.

Flexpool wordt opgezet.
HR-adviseurs delen vacatures.
Medewerkers stromen door binnen
KLIMMR corporaties.

Events: digitalisering, future of work,
frisse blik op organisatieverandering.
We hebben 4 MT’s bezocht.
Managers zetten flexpool op.

1. 480 leermomenten van medewerkers

 
2. Medewerkers hebben een grote of
kleine stap gezet in leren en
ontwikkelen

 
3. Medewerkers dragen zelf bij aan
KLIMMR

 
4. KLIMMR-corporaties vinden elkaar in
uitdagingen op de arbeidsmarkt

 
5. KLIMMR is in contact met managers

KLIMMR TOP 10 - 2019

Bestuurders ondertekenen het KLIMMR-manifest.
Bestuurders melden zich aan voor leergang
Comenius.

SSH en Patrimonium zijn aangehaakt.
We zijn in gesprek met deelgoedcorporaties hoe we
kunnen samenwerken.

Actief deelnemen aan Mobiliteit Utrecht en haar
partners.
Medewerkers lopen stage buiten de sector o.a. bij
gemeentes Prorail, UWV en een corporatie in
Rotterdam.
22 mensen van buiten de sector lopen stage bij
KLIMMR-corporaties.
Samenwerking met FLOW, corporatieacademie en
andere samenwerkingsverbanden is versterkt.

Communicatie in de vorm van 3-wekelijkse
nieuwsbrief en vacature nieuwsbrief.
De groei van KLIMMR communicatie wordt
opgemerkt en draagt daarmee bij aan verbinding en
resultaat.
Inschrijvingen nieuwsbrief van 380 (1-1-2019) naar
465 (15-12-2019) .
Nieuwe huisstijl is ontwikkeld.
We communiceren als bedrijf structureel via
LinkedIn.
Het werken met werkgroepen en trekkers in
werkgroepen is succesvol.
De bijeenkomsten van kernteam, de stuurgroep en
de bestuurlijke bijeenkomsten zijn een continue
factor.

Bestuurders hebben KLIMMR gevraagd voor selectie
secretaris RWU/STUW.
Bestuurder heeft gevraagd mee te denken over
traineeship/aantrekken van jonge medewerkers.

6. Bestuurders doorleven de doelstellingen van
KLIMMR

 
7. Het gedachtegoed en reikwijdte van KLIMMR wordt
groter

 
8. Buiten komt naar binnen

 
9. De KLIMMR-organisatie wordt professioneler

 
10. KLIMMR activiteiten breidden zich uit


