
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest 2022-2025 
 

KLIMMR is een samenwerkingsverband van Bo-Ex, Woningstichting Barneveld, Dudok Wonen, Eemland Wonen, Het 

Gooi en Omstreken, GroenWest, Heuvelrug Wonen, Jutphaas Wonen, Mitros, Patrimonium Woonservice, Provides, 

Rhenam Wonen, RKWBZ, SSH, SSW, Vecht en Omstreken, Viveste, De Woningraat, Woonstichting Leusden, 

Woongoed Zeist, WSN 

 

  



 

 

KLIMMR Manifest 2022-2025 
 

De Basis van KLIMMR 
KLIMMR-medewerkers en KLIMMR-corporaties hebben plezier in hun werk. Dat komt omdat ze hun talenten kunnen 

inzetten. Medewerkers zijn gretig om zich verder te ontwikkelen als professional. Ze sluiten aan op de veranderingen 

in hun huidige werk. En ze hebben het vermogen om een nieuwe functie/rol te kunnen invullen. Bij hun huidige 

organisatie of ergens anders. Medewerkers werken dus aan hun vakmanschap, verandervermogen en vitaliteit. Dit 

kunnen ze doen omdat ze eigenaarschap nemen over hun loopbaan en leven.  

 

Inspirerend voorbeeld 

Wij als werkgevers nemen verantwoordelijkheid voor het duurzaam inzetten en begeleiden van onze medewerkers 

om het bovenstaande te kunnen realiseren. Want we beseffen dat medewerkers alleen hun talenten kunnen 

inzetten en regie kunnen nemen over hun loopbaan als wij hen de ruimte geven om deze regie te nemen. We zijn als 

bestuurders en leidinggevenden daar een inspirerend voorbeeld van.  

 

Talent 

Talent is schaars, we zijn er zuinig op en willen talent graag aantrekken en behouden voor corporaties in de regio. 

Daarmee willen we gezamenlijk een aantrekkelijke werkgever zijn. Voor zowel de huidige als toekomstige 

medewerkers. 

 

Samenwerking 

Als KLIMMR-corporaties beseffen we ook dat gezamenlijk investeren in het ontwikkelen van deze talenten effectief 

is. We gaan elkaar hierbij helpen! We hebben allemaal met dezelfde uitdagingen te maken en door samen te werken 

komen we verder. Lid zijn van KLIMMR  is vrijwillig, het is echter niet vrijblijvend. Als je meedoet, als organisatie of als 

medewerker, lever je wat je belooft. 

 

KLIMMR is er voor iedereen 

KLIMMR zorgt voor inspiratie, stimulans en ontwikkeling. KLIMMR biedt mogelijkheden en ondersteuning. Ze brengt 

mensen samen om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en kennis te delen. Daarbij richt KLIMMR zich op 

eigenaarschap, vakmanschap, wendbaarheid en veerkracht, vitaliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. De manier 

waarop we dit doen, past bij de ontwikkeling die we stimuleren. De onderwerpen die we behandelen past bij de tijd 

waarin we leven. We streven er naar een programma te bieden waarmee we alle medewerkers van de deelnemende 

corporaties bereiken. We sluiten aan .bij de behoefte van de diverse doelgroepen onder de medewerkers. 

 

De Kracht van KLIMMR 
Door de samenwerking op het thema duurzame inzetbaarheid ontstaat er verbinding. Deze verbinding nodigt ook 

uit om samen te werken aan aanverwante thema’s. Ook al passen deze thema’s niet helemaal bij de doelstellingen 

van KLIMMR. Toch willen we deze kracht van het samenwerkingsverband gebruiken. Als daar de ondersteuning van 

KLIMMR voor nodig is, dan maken betrokken partijen aanvullende (financiële) afspraken. Dit noemen we de Kracht 

van KLIMMR. 

Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: 

• Ontzorgen bij opleidingsbehoefte  

• Werven van medewerkers voor STUW/RWU/SWEV/ etc 

• Etc. 

 

 

  



 

Hoe doen we dat? 

Uitgangspunten 

• Focus van KLIMMR is eigenaarschap, talentontwikkeling, vakmanschap, verandervermogen, vitaliteit, 

werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap; 

• We sluiten ons aan bij de behoefte van de medewerker. We toetsen die regelmatig; 

• We blijven bewegen en boeien. We bieden dus regelmatig nieuwe dingen of nieuwe vormen aan; 

• We benutten de bestaande initiatieven, structuren en platforms en sluiten hierbij zoveel als mogelijk aan; 

• We fungeren als intermediair en verbinder tussen corporaties, medewerkers en met de wereld om ons 

heen. 

Medewerkers: eigenaarschap nemen en ruimte krijgen 

Een medewerker is eigenaar van zijn eigen loopbaan. Medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid hierin. 

We helpen ze als dat nodig is en geven medewerkers de ruimte. Daarbij vinden we het belangrijk dat zij beseffen dat 

het ontwikkelen van je vakmanschap, veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit niet vrijblijvend is, maar onderdeel van 

je werk en van je loopbaan. Medewerkers kunnen op verschillende manieren (tijd) hierin investeren. Via KLIMMR of 

via hun eigen weg.  

 

KLIMMR is voor en door medewerkers. Dit betekent dat iedere organisatie medewerkers de ruimte geeft voor of met 

KLIMMR te werken. Dit kan verschillende vormen hebben: medewerkers die in de KLIMMR-organisatie zitten, 

medewerkers die mensen ontvangen om stage te lopen, medewerkers die een bijeenkomst hosten en natuurlijk 

medewerkers die deelnemen aan KLIMMR-activiteiten. 

 

Bestuurders en leidinggevenden: voorbeeld zijn, het gesprek aangaan en 

samenwerken 
Wij als bestuurders en leidinggevenden leveren een belangrijke en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van 

medewerkers. Wij schetsen de toekomst of stellen de urgentie vast, al dan niet door het creëren van een 

verlangen.    

Bestuurders en leidinggevenden zijn helder over verwachtingen en gaan het gesprek aan met medewerkers. 

Bestuurders en leidinggevenden gaan samen met medewerkers kijken naar hun talenten en de beste inzet daarvan. 

Dit doen we op formele en informele momenten.  

Bestuurders en leidinggevenden hebben ook een belangrijke voorbeeldrol hierin. Wij zijn zelf ook constant bezig met 

leren en ontwikkelen en laten dit ook aan onze medewerkers zien.  

Om dit voor elkaar te krijgen werken we als bestuurders en leidinggevenden samen in en tussen corporaties. Daarbij 

zorgen wij ook dat onze visie concreet wordt en dat we leveren wat we in dit Manifest met elkaar afspreken. 

 

KLIMMR: zorgen voor inspiratie, stimulans, verbinding en ontwikkeling 
KLIMMR zorgt voor inspiratie, stimulans, verbinding en ontwikkeling. KLIMMR biedt mogelijkheden en 

ondersteuning. Ze brengt mensen samen om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en kennis te delen. Daarbij 

richt KLIMMR zich op vakmanschap, wendbaarheid en veerkracht, vitaliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. De 

manier waarop we dit doen, past bij de ontwikkeling die we stimuleren. De onderwerpen die we behandelen past bij 

de tijd waarin we leven.  

KLIMMR biedt dit aan medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. KLIMMR doet dit o.a. met 

lunchbijeenkomsten, scholings- en loopbaanadvies, trainingen, webinars, netwerkbijeenkomsten, events, een 

website en een kansenportaal waar vacatures en stageplekken gedeeld worden.  

 

Daarnaast zet KLIMMR haar netwerk in om doorstroming van medewerkers te bevorderen en de instroom van 

nieuwe medewerkers te vergemakkelijken. KLIMMR creëert werkervaringsplekken en stages, een Flexpool, Talent op 

Pad en andere samenwerkingsvormen om dit voor elkaar te krijgen. KLIMMR verbindt zich ook met andere bedrijven 

in de regio.  

 



 

De precieze activiteiten van KLIMMR worden per jaar vastgelegd in een jaarplan. Input van dit jaarplan komt van 

ambassadeurs van KLIMMR. Dit zijn medewerkers bestuurders, leidinggevenden en HR-adviseurs. Het jaarplan 

wordt vastgesteld door de stuurgroep.   

 

Rol van FLOW en andere samenwerkingsverbanden 

KLIMMR heeft dezelfde missie als Flow. Flow en de regio’s zijn een verlengde van elkaar. Omdat KLIMMR van de 

corporaties zelf is en omdat ze regionaal werkt, staat ze dichterbij de medewerkers en de individuele corporatie in 

de regio Utrecht. Hierdoor kan KLIMMR ophalen wat er speelt bij werkgevers en werknemers in deze 

regio en specifieke instrumentarium ontwikkelen en brengen naar werkgevers en werknemers. Dit brengt KLIMMR 

ook terug naar Flow, zodat zij dit kan vertalen naar een landelijk leer- en ontwikkelprogramma of regio-overstijgende 

activiteiten.  

 

FLOW ondersteunt KLIMMR door het bieden van een website, tools, kennis en communicatiemiddelen. FLOW 

stimuleert ook dat alle regionale samenwerkingsverbanden met elkaar samenwerken. 

In Nederland zijn nog 12 andere samenwerkingsverbanden zoals KLIMMR. Met deze andere 

samenwerkingsverbanden werkt KLIMMR ook nauw samen. Ze inspireren elkaar en in sommige gevallen 

ontwikkelen ze samen producten en diensten. Als er ruimte voor is, mogen medewerkers van andere 

samenwerkingsverbanden, tegen kostprijs, meedoen aan een KLIMMR-activiteit. 

KLIMMR-organisatie 

De KLIMMR organisatie bestaat zoveel als mogelijk uit medewerkers van de verbonden corporaties. Dit geldt voor 

alle onderdelen van de organisatie. We zien dat de verbinding tussen de aangesloten corporaties en het kernteam 

cruciaal is. Daarom stellen we als aangesloten corporaties minimaal één vast contactpersoon ter beschikking die zes 

uur per maand de tijd heeft om aan KLIMMR te besteden.  

 

KLIMMR bestaat daarmee uit de volgende onderdelen: 

 

Stuurgroep 

Aantal bestuurders en managers die jaarplan goedkeuren en toezicht houden op de voortgang. Dit zijn 

medewerkers van KLIMMR-corporaties. Binnen de stuurgroep is minimaal 1 flexibele plek. Deze plek wordt 

roulerend bezet door bestuurders of managers. Op deze manier willen we meer mensen betrekken bij KLIMMR; 

 

Kernteam 

Coördinatie van KLIMMR en aansturing van werkgroepen. Dit zijn medewerkers van KLIMMR-corporaties. We willen 

het kernteam op termijn uitbreiden naar vier personen; 

 

Contactteam 

Team dat bestaat uit één vast contactpersoon per corporatie. Dit team is de verbinding tussen KLIMMR en de 

betreffende organisatie. Zij vertalen vraagstukken uit de organisatie naar uitdagingen voor KLIMMR en zorgen dat 

KLIMMR onder de aandacht komt van de medewerkers in de organisatie. 

 

Werkgroepen 

Groep van medewerkers die thema’s uitwerken en gewenste acties uitvoeren. Dit zijn medewerkers van KLIMMR-

corporaties; 

 

Inhuur 

Voor bepaalde onderdelen worden mensen ingehuurd. Of omdat deze expertise niet in huis is bij KLIMMR-

corporaties of omdat het zorgt voor continuïteit van de activiteiten van KLIMMR. Denk daarbij aan een 

communicatieadviseur en loopbaanadviseur. 



 

Communicatie naar medewerkers 

Om medewerkers op de hoogte te brengen van de KLIMMR-activiteiten verspreidt KLIMMR regelmatig informatie 

onder andere in de vorm van een nieuwsbrief. De aangesloten corporaties zorgen er voor dat deze 

informatie/nieuwsbrief onder haar medewerkers wordt verspreid. Deze informatie kan KLIMMR aan de 

contactpersoon geven. Deze contactpersoon verspreid het dan in de betreffende organisatie. Een andere 

mogelijkheid is dat KLIMMR rechtstreek de informatie naar medewerkers verstuurd. Hiertoe levert de organisatie 

emailadressen van medewerkers aan KLIMMR. De laatste optie is mogelijk door het afsluiten van een aparte 

verwerkersovereenkomst. 

 

De verwerkersovereenkomst geeft KLIMMR de mogelijkheid om alle emailadressen van KLIMMR-medewerkers te 

krijgen en hen direct de nieuwsbrief te sturen. Hierdoor kunnen we gemakkelijker alle medewerkers bereiken. In de 

bijlage staat deze overeenkomst opgenomen. Indien van deze optie gebruik wordt gemaakt, wordt hier apart een 

overeenkomst voor getekend.  

Financiën 

Een KLIMMR-corporatie betaalt ieder jaar een bijdrage om het jaarplan van KLIMMR 

te realiseren. De bijdrage is afhankelijk van het aantal medewerkers dat bij de 

betreffende corporatie werkt. Dit is verwerkt in een staffel. Hieronder staat de 

staffel  

 

Ten opzichte van het vorige manifest is de staffel aangepast. De aanpassingen zijn: 

• De kosten van de projectleider worden verhaald op de KLIMMR begroting. 

Dit betekent dat alle corporaties meer gaan bijdragen; 

• De staffel heeft meer stappen gekregen.  

 

 

Getekend door  

 

 

 

Plaats, 25 oktober 2021      Utrecht, 25 oktober 2021 

 

 

 

  

Bestuurder       Susan van de Laak & Winanda Hordijk 

Corporatie       KLIMMR 

 

 

aantal FTE bijdrage

van tot 

0 15 € 3.000

15 29 € 5.500

30 59 € 10.000

60 99 € 14.000

100 199 € 19.000

200 299 € 27.500

300 400 € 36.000

400 500 € 44.000


