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MIJN KLIMMR VERHALEN 2020
In 2020 behaalden we mooie successen in
groeien en werken. Als organisatie, maar
vooral voor de medewerkers die zijn
aangesloten bij de KLIMMR-corporaties.
Loop je mee?

PAULA HOEK
Paula is medewerker klantcontact bij Provides: “Mijn collega’s kwamen
enthousiast terug van de loopbaangesprekken van KLIMMR. Dat wilde ik ook
wel. Eén van mijn sterke punten bleek weetgierigheid te zijn. Als ik ergens iets
hoor of lees, wil ik er graag meer van weten. Vijf jaar geleden werd ik plots
mantelzorger. Een mantelzorger moet alles weten, alles kunnen en er wordt
veel beroep op je gedaan. Ik heb uiteindelijk de opleiding mantelzorgmakelaar
gedaan. Daardoor heb ik nu zelf de kennis en vaardigheden om de regeltaken
van de mantelzorger over te nemen. Het is nu mijn missie om anderen te
helpen bij het vinden van een balans tussen werk en zorg. En vooral het beroep
mantelzorgmakelaar bekendheid te geven.”

PIETER DE VRIES
Pieter werkte bij Mitros als medewerker klantcontacten. Vanuit zijn
behoefte om te doen waar hij blij van wordt, voerde hij gesprekken met
ontwikkel-coach Petra. "Dat hielp mij om te komen tot concrete stappen
op mijn pad en het bepalen van mijn richting." Hij werd vervolgens
buurtbeheerder, woonconsulent en teamcoach. "Omdat er geen
bedrijfsbelang is, kun je een open en eerlijk gesprek hebben. Daarin kan
ik mijn ideeën en vragen spiegelen en krijg ik onafhankelijk advies terug."
Petra moedigde hem, na een verhuizing naar Zwolle, aan om te gaan
netwerken. Ze kwam met concrete opties aanzetten. Inmiddels is Pieter
als Senior wijkconsulent werkzaam bij Woningcorporatie SWZ in Zwolle.

MARK DROST
“Zelf wil ik zoveel mogelijk leren, nieuwe dingen ontdekken en me blijven
ontwikkelen. We verrijken ons leven door het bewust ervaren van grote en
kleine dingen. Dat geldt ook voor het werk”, vertelt Mark. “Een baan met
mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling biedt voldoening en
plezier. Dat gun ik iedereen. En als directeur-bestuurder kan ik dat mogelijk
maken.” Mark Drost is directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken. Vol enthousiasme greep hij de uitdaging aan om van
deze relatief kleine corporatie een toekomstgerichte, lerende organisatie te
maken.

ONLINE EVENTS
Vanaf de start van de corona epidemie zijn de events digitaal doorgegaan. Mede hierdoor
hebben we 230 medewerkers meer dan voorgaande jaren kunnen bereiken.

17 workshops
477 deelnemers

ANNEKE VAN DIJCK
Anneke werkt als freelancer voor KLIMMR en dat bevalt haar heel goed. “Wat
een leuk team met bevlogen mensen en een open cultuur. Ik werk als
zelfstandige veel vanuit huis en dat geeft me vrijheid en flexibiliteit. Bij KLIMMR
maak ik deel uit van een team waar ik kan sparren, brainstormen en inspiratie
kan opdoen. Dat de corporaties ruimte bieden om te werken aan deze thema’s
maakt dit tot een fantastische werkomgeving voor een loopbaanadviseur!
KLIMMR loopt wat dat betreft echt voorop. Als loopbaancoach krijg ik te maken
met allerlei mensen die op zoek zijn naar ontplooiing en verdieping. Mensen die
bewust nadenken over hun toekomst. Mensen die nieuwsgierig zijn naar hun
mogelijkheden. Daar word ik blij van. En dan gaan we samen op zoek naar waar
zij dan blij van worden. Wat maakt diegene tot wie hij is? Wat is zijn of haar
toegevoegde waarde?”

”

NATHALIE BOSWINKEL
Nathalie werkt als woonconsulente bij Vecht en Omstreken. “Ik
kwam erachter dat ik wil investeren in mijn persoonlijke
ontwikkeling. Ik startte een opleiding regressietherapie op basis
van de NLP methode. Wat ik tijdens mijn huidige opleiding leer,
kan ik goed meenemen in mijn werk, bijvoorbeeld bij lastige
gesprekken met huurders. Naast mijn opleiding volg ik ook
graag wat kleinere cursussen. Ik kwam in 2018 voor het eerst
met KLIMMR in aanraking tijdens het jaarlijkse event. Mark
Tuitert vertelde dat je persoonlijke ontwikkeling nooit stopt.
Ben ik het helemaal mee eens! Vanaf dat moment heb ik
meerdere workshops gevolgd via KLIMMR.”

TALENT OP PAD
Talent op Pad is gestart. Hiermee kunnen medewerkers tijdelijk een passende opdracht bij een andere
corporatie uit te voeren.

124 talent- en loopbaangesprekken

BO POLAK
Bo is HR medewerker bij Gooi en Omstreken. Met haar 25 jaar is Bo binnen
de sector één van de jongere collega’s. Zij werkt samen met twee ervaren HR
adviseurs. “De combinatie tussen oudere en jongere medewerkers blijkt heel
goed te werken. Mijn collega’s hebben zoveel relevante ervaring dat ik al
mijn vragen aan hen kan stellen. En tegelijk kom ik met ideeën waar zij nog
niet aan gedacht hadden. Die uitwisseling is heel fijn; we leren van elkaar. Ik
hoor steeds dat we meer jongeren willen aantrekken in de corporatiesector.
Ook daarom zou het zo goed zijn om meer naar buiten toe te laten zien hoe
leuk het is om hier te werken en hoe belangrijk het werk is dat we doen. “Ik
ga ook steeds meer over de grenzen van mijn eigen corporatie heen kijken
en samenwerken. KLIMMR is daarvoor heel geschikt.

”

GERDI BERKERS
Gerdi, voormalig adviseur innovaties/bedrijfsvoering bij Mitros, vraagt zich
steeds af hoe zij haar werk nog leuker kan maken. Gerdi pakte die zoektocht heel
breed op. “Ik deed een aantal onderzoeken bij FLOW. Ik pakte daar ook de
resultaten bij van onderzoeken uit voorgaande jaren. Daaruit ontstond al een
richting. Vervolgens plande ik een loopbaantraject via FLOW en tegelijk ook via
KLIMMR. Beide trajecten hadden geen overlap, maar vulden elkaar juist heel
goed aan. Via FLOW zochten we meer de verdieping in mijn drijfveren en wat me
in mijn werk voldoening geeft. Via KLIMMR kreeg ik concrete aanknopingspunten
aangereikt door de sterkepuntentest. De input van beide trajecten leidde tot dat
wat voor mij belangrijk is in mijn werk. Zo kwam zij na een dienstverband van
dertien jaar tot de conclusie dat zij waarschijnlijk beter op haar plek is bij een
andere werkgever. Deze stap heeft ze inmiddels succesvol gedaan. Gerdi werkt
nu als adviseur strategie en innovatie bij Woonzorg.

KLIMMR voor 47 medewerkers

...

LEERGANG COMENIUS
Leergang Comenius deel I voor bestuurders van KLIMMR corporaties.
16 bestuurders hebben hier aan deelgenomen.

LISA DE KONING
Lisa de Koning kwam bij GroenWest werken als verhuurmedewerker. Na een
jaar begon zij zich af te vragen of dit voor haar de best passende functie was.
“Na enige tijd twijfelen en nadenken, durfde ik het gesprek met mijn
leidinggevende aan te gaan. Dat was wel lastig. Want het was niet mijn intentie
om na een jaar al aan te geven dat ik niet helemaal op mijn plek zat. Mijn
leidinggevende adviseerde me om te praten met een loopbaancoach van
KLIMMR. Met de loopbaancoach deed ik onder andere de Sterke Punten test”
Zo’n drie maanden later kwam er een vacature voor een medewerker kcc
kennisbeheer vrij binnen GroenWest. Deze functie leek Lisa beter passend bij
haar sterke punten en inmiddels heeft ze heeft de overstap gemaakt.

HIDDE FEENSTRA
Hidde werkt als applicatiebeheerder bij de Stichting Studenten Huisvesting
(SSH) als zijn oog valt op de interne vacature van strategisch adviseur. Hidde
is niet het type dat over één nacht ijs gaat. Hij wandelt met de manager van
de afdeling Strategie door park Lepelenburg om over de vacature op die
afdeling te praten. Kloppen zijn verwachtingen bij de functie van strategisch
medewerker? Hierin wordt hij ruimschoots bevestigd en zijn enthousiasme
neemt verder toe. "De leden van de sollicitatiecommisie waren geen
onbekenden voor me en het was een beetje onwennig om door hen aan de
tand te worden gevoeld. Ik wilde deze functie heel graag en was blij dat ik
het was geworden."

EVENT GENERATIE THEATER AART BONTEKONING
Dit was het eerste event dat ook open stond voor deelnemers die niet lid zijn van KLIMMR.
Er waren ruim 80 deelnemers in totaal.

Lees mijn-KLIMMR verhalen op
www.klimmr.nl

JANNIE VAN TWILLERT
Jannie startte aan het begin van de corona-periode aan haar nieuwe baan als
communicatieadviseur van Eemland Wonen. Het inspelen op de
coronamaatregelen vergt veel inventiviteit en improvisatie van organisaties.
"De eerste dagen waren vreemd. Een telefoon en laptop waren nog in
bestelling. Er lag geen script voor inwerken op afstand. Nu ligt het niet in
mijn aard om afwachtend te zijn. Ik ben op het kantoor alle mogelijke
stukken gaan halen die bij het inwerken van pas konden komen. Zo heb ik
mijn weg toch vrij snel gevonden."

KLIMMR

samenwerkingsverband
21 woningcorporaties

team@klimmr.nl
www.klimmr.nl

KLIMMR TOP 10 - 2020

1. KLIMMR laat leren en ontwikkelen
923 leermomenten van 480 deelnemers.
Generatietheater met Aart Bontekoning met ruim
80 deelnemers.
124 talent- en loopbaangesprekken.
47 deelnemers stage 10-daagse.
2. KLIMMR ontwikkelt
Vanaf de start van de corona-epidemie zijn de
events digitaal doorgegaan. Mede hierdoor
hebben we 230 medewerkers meer dan
voorgaande jaren kunnen bereiken.
Jong KLIMMR is opgezet. Er zijn inmiddels 6
medewerkers dit initiatief verder aan het brengen.
Wandelcoaching is toegevoegd. Hiermee geven
we mensen de kans zowel geestelijk als
lichamelijk energie op te doen in tijden van veel
thuiswerken.
3. KLIMMR deelt kennis, talenten en medewerkers
Talent op Pad is gestart. Hiermee kunnen
medewerkers tijdelijk een passende opdracht bij
een andere corporatie uitvoeren.
Flexpool onderzoek loopt. Hiermee wordt een
aantal medewerkers onder verschillende KLIMMRcorporaties gedeeld.
4. KLIMMR organiseert stages binnen en buiten de
sector
Twee online stageweken met Mobiliteit Utrecht
georganiseerd.
Een KLIMMR online stageweek waarin negen
medewerkers van KLIMMR-corporaties een
presentatie hebben gegeven. 47 mensen hebben
deelgenomen.
5. KLIMMR-medewerkers dragen bij aan KLIMMR
9 zomernieuwsbrieven waarin medewerkers hun
ervaringen in de coronaperiode delen.
23 interviews met medewerkers voor Mijn
KLIMMR-verhaal.
28 medewerkers vanuit KLIMMR corporaties
werken onbezoldigd mee aan KLIMMR.
Een medewerker die deel heeft genomen aan de
fotografie workshop, heeft foto’s aangeleverd die
gebruikt worden op de website en in de
nieuwsbrieven.

6. KLIMMR voor bestuurders
Drie reflectiegesprekken voor bestuurders o.l.v. Comenius.
Leergang Comenius deel I voor bestuurders van KLIMMRcorporaties. 16 bestuurders hebben hier aan deelgenomen.
7. KLIMMR voor HR-adviseurs
Ten tijde van de start van corona is er iedere week een half
uur contact tussen HR-adviseurs geweest om kennis te
delen.
Webinars aangeboden over onboarding op afstand (16
deelnemers) en 1,5 meter kantoor (16 deelnemers) en het
nieuwe thuiswerken.
Sessie onder leiding van filosoof Erik Boers om met de HRadviseurs verder te kijken dan alle urgente zaken van dit
moment.
Delen van beleid, communicatiemiddelen en inspiratie in
alle stappen die iedereen moest zetten door de
coronacrisis.
8. KLIMMR verbindt met de buitenwereld
Actief participeren in Mobiliteit Utrecht en zelfde platforms
in regio Amersfoort en regio Ede.
Aansluiten bij WeShareTalent.
Co-creatie met FLOW en andere samenwerkingsverbanden
verder vormgegeven.
Op initiatief van KLIMMR heeft FLOW met Factor 5 een
onderzoek gedaan naar de mate van leren en ontwikkelen
in coronatijd (https://flowweb.nl/nieuws/onderzoek-werken-leerervaringen-tijdens-coronacrisis).
Event Generatietheater Aart Bontekoning. Dit was het
eerste event dat ook open stond voor deelnemers die niet
lid zijn van KLIMMR. Er waren ruim 80 deelnemers in totaal.
KLIMMR heeft bij WeShareTalent een workshop over
vitaliteit gegeven.
9. KLIMMR doet werving & selectie
KLIMMR heeft ondersteund bij de werving en selectie van de
directeur van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht
(RWU). Het traject is succesvol afgerond met de benoeming
van een nieuwe directeur voor de RWU.
10. KLIMMR communiceert
Er zijn 15 nieuwsbrieven verzonden.
Er zijn 15 vacature-nieuwsbrieven verzonden.
De website had bijna 6.500 bezoekers. 3,5 x zoveel als in
2019.

