
JE LOOPBAAN IS EEN 
ONTDEKKINGSTOCHT

ONZE 
MISSIE

Wat we dromen… Dat jij werk doet waar je blij 
van wordt, waar je goed in bent en energie van 

krijgt. Werk waarmee jij b(l)ij blijft en een bijdrage 
levert aan dat wat belangrijk is voor jou en jouw 

organisatie. En als je dat werk nog niet doet? 
Dan helpen wij je graag bij het ontdekken van de 

stappen die je kunt zetten om daar te komen. ONZE 
DOELSTELLINGEN
Wat willen we bereiken...
► Stimuleren van verbindingen tussen corporaties zodat talent optimaal benut kan worden 
► Meer beweging faciliteren, creëren van een interne arbeidsmarkt 
► Stimuleren van verbindingen met andere sectoren 
► Aantrekken van talent voor de sector in Brabant 
► Medewerkers regie over hun loopbaan geven 
► Stimuleren van ontwikkeling 

DUURZAME 
INZETBAARHEID

Waarom samenwerken op het thema 
duurzame inzetbaarheid? Omdat 
de wereld sneller dan ooit verandert. 
Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo 
op, ook in ons werkveld. Van energietransitie 
en vergrijzing tot digitalisering en krapte 
op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbare 
corporatiemedewerkers die mee kunnen 
bewegen met deze veranderingen zijn 
belangrijker dan ooit. 

EXPEDITIE 
LOOPBAAN

24 corporaties sinds januari 2020 ◄
Raad van Inspiratie & Advies◄

Ruim 2.000 medewerkers ◄
Coachpool◄
Kernteam◄



TERUGBLIK 2019

++

Wij komen naar je toe
► 74 spreekuren met matchmakers
► 3 lunchbijeenkomsten bij een corporatie die lid zijn  
     geworden
► 3 medewerkersbijeenkomsten (samen met DNA)
► 1 intersectoraal event: Jouw toekomst is nu 
     (met Flow, DNA en A&O fonds Gemeenten)

Coaching en matchmaking
► 1 intaker
► 8 coaches die samen 19 coachingstrajecten hebben   
     verzorgd
► 2 financieel adviseurs
► 4 matchmakers die in 2019 bij 74 inloopspreekuren,    
     92 medewerkers hebben gesproken en 42 matches    
     hebben gerealiseerd

Ontwikkelacademie
► 16 workshops gegeven door 5 interne trainers en 4   
      netwerktrainers van buiten met 176 deelnemers
► In februari is het talentenprogramma gestart met 14       
     talenten
► Op 11 maart zijn 11 trainees in het traineeprogramma      
     gestart bij 11 deelnemende corporaties
► 2 experts in de expertpool gestart

Kansenportaal
► 320 vacatures/kansen/werkervaringsplekken 
     geplaatst (vanaf halverwege 2017)

Event Jouw toekomst is nu samen met Flow, DNA 
en O&A fonds Gemeenten
► 100 deelnemers
► Boeiende sprekers en workshops
► De eerste match uit deze dag is een feit

Dag van de mobiliteit
► 26 deelnemende bedrijven 
► 90 werkplekken
► 25 deelnemers die naar een andere plek zijn gegaan
► 25 deelnemers die iemand van een andere
     organisatie hebben ontvangen
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