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Expeditie Loopbaan: Een Krachtig Netwerk 

 

VISIE Expeditie Loopbaan 2023-2028 

 

Expeditie Loopbaan creëert verbinding tussen en is facilitator van HR ontwikkeling voor 

de aangesloten Brabantse corporaties. We bieden kansen en mogelijkheden om talent 

optimaal te benutten. We voegen vanuit onze overstijgende functie vernieuwing en 

versterking toe om ontwikkeling te creëren. We vinden het belangrijk om samen te 

werken: weten waar elkaars krachten liggen en deze slim te bundelen en in te zetten 

waarbij iedere deelnemer vanuit eigenaarschap zelf de regie neemt. We werken nauw 

samen met partners: het HR-netwerk, managers en bestuurders van de corporaties en 

(externe) samenwerkingspartners. We sorteren voor op toekomstige ontwikkelingen 

binnen de sector en zijn regioversneller voor FLOW. Met behulp van het HR-netwerk 

werken we aan de ontwikkeling van het vakgebied en stimuleren we en faciliteren we de 

ontwikkeling van medewerkers. 

MISSIE Expeditie Loopbaan 2023-2028  

 

Vanuit persoonlijk leiderschap nemen medewerkers zelf de regie en zijn verantwoordelijk 

voor hun loopbaan. Expeditie Loopbaan stimuleert en faciliteert medewerkers hierbij en 

zorgt ervoor dat zij hun talenten inzetten en hun inzetbaarheid vergroten.  

Expeditie Loopbaan biedt hierbij het krachtige netwerk aan van de samenwerkende 

corporaties waarbij de talenten op verschillende plaatsen benut kunnen worden. 

Expeditie Loopbaan sluit aan bij de behoeften van de aangesloten corporaties én voegt 

vernieuwing toe.  
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DOELSTELLINGEN Expeditie Loopbaan 2023-2028 

 

1. Medewerkers bewust maken van hun talenten en op welke wijze zij vanuit 

persoonlijk leiderschap/eigenaarschap deze in kunnen zetten. 

2. Het creëren van een interne arbeidsmarkt. 

3. Stimuleren van het HR-netwerk en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van de HR functie binnen de corporaties. 

4. Stimuleren van ontwikkelingen met betrekking tot aantrekken en het behoud 

van (jong) talent. 

5. Verbinding met andere sectoren met als doel van elkaar leren, 

talentontwikkeling en medewerker behoud.  

6. Samen met Flow en de Corporatie Academie bieden we verschillende 

ontwikkelprogramma’s aan die aansluiten bij de ontwikkeling van 

medewerkers. Daardoor worden we een nog aantrekkelijkere werkgever.  

7. Aanbieden van verschillende programma’s voor medewerkers en 

leidinggevenden waarbij talentontwikkeling/duurzame inzetbaarheid de rode 

draad is. 

8. Ondersteunt de corporaties bij het uitdragen van de boodschap een 

aantrekkelijke werkgever zijn (onder andere arbeidsmarktcampagne). 
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Organogram 

Onderstaand het uitgewerkte organogram met alle taken en verantwoordelijkheden van 

het kernteam (rood), van de vrijwilligers (oranje), het klankbord van het kernteam de 

raad van Inspiratie en de financieel medewerker die de financiële verantwoording 

vastlegt en aan alle corporaties factureert. 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergroten betrokkenheid 

aangesloten corporaties: 

HR, accountgesprekken, 

werving nieuwe corporaties, 

arbeidsmarktcampagne. 

Ondersteuning aan 

activiteiten en 

programma’s, events, 

workshops, internet, 

social media en interne 

organisatie. 

Communicatie en 

ondersteuning aan 

activiteiten en programma’s. 

JEL 

(netwerk jong 

professionals) 

Coaches/Match

makers  

Netwerken: Flow & DNA, 

begeleiding werkgroepen 

vitaliteit en 

coaches/matchmakers, 

HBO talentprogramma en Durf & 

Lef, jaarplan, begroting, visie en 

strategie, events, 

arbeidsmarktcampagne, 

thema bijeenkomsten HR-

professionals. 

Traineeprogramma, 

expertpool, 

Raad van Inspiratie 

& Advies, 

begeleiding JEL, 

online sessies HR 

adviseurs. 

Dyonne 

van den 

Berg 

Brabant 

Wonen 

Antoinet 

van der 

Linden 

Area 

Lilly van 

Zundert 

Thuisvester 

Ester 

Brok 

Casade 

KERNTEAM 

& 

WERKGROEPEN 

Ingrid van 

Loon 

Laurentius 
Cissie 

Schellings 

Casade 

Esther 

van 

Westen 

TBV 

 

Evelijn 

Wegink 

JOOST 

Vitaliteit 

Raad van Inspiratie & Advies 

 

1. Annette Vorster, manager Strategie Alwel 

2. Bas Sievers, directeur-bestuurder Woonpartners 

3. Hans Vedder, directeur-bestuurder Goed Wonen Gemert 

4. Jessie Bekkers, directeur-bestuurder Laurentius 

5. Mark Wonders, directeur-bestuurder Woonmeij 

6. Monique van Voorthuisen, HR-adviseur Woonbedrijf 

7. Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder Thuisvester 

8. René Scherpenisse, directeur-bestuurder Tiwos 

9. Ruud van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier 

10. Roulerend lid vanuit bestuur JEL 

11. OR-lid van de aangesloten corporaties (vacature) 

Alex 

Nooijen 

Area 

Financieel 

medewerker 
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Evaluatie Jaarplan 2022 

 

In 2022 was het centrale thema ‘samen ontwikkelen’: Voor, Door en Samen met de 

inmiddels 28 aangesloten corporaties in Brabant. We zijn trots op ons uitgebreide 

netwerk van professionals die allemaal een inhoudelijke bijdrage leveren aan de 

doelstellingen van Expeditie Loopbaan. 

In deze samenwerking hebben we in 2022: 

• JEL (Jong Expeditie Loopbaan) opgericht, 

• diverse events gehouden: een online en live event van JEL, ‘Geef je carrière een 

boost’ event en een leidinggevende event, 

• talent ontwikkelprogramma’s afgerond en nieuwe opgestart,  

• het traineetraject een vervolg gegeven met de tweede periode en een 

strategische opdracht,  

• vanuit de bestuurlijke sessies een aanzet gemaakt voor een Brabantse 

arbeidsmarktcampagne, 

• een deskundige coachpool aangeboden en aangevuld met nieuwe coaches, 

• het online coachgesprek vorm en inhoud gegeven, 

• een nieuwe missie, visie en doelstellingen voor Expeditie Loopbaan ontwikkeld,  

• het jaarplan 2023 vorm en inhoud gegeven, 

• HR themasessies georganiseerd: vitaliteit (door onze werkgroep vitaliteit), deep 

democracy, ziekteverzuim en ontwikkelen HR strategie), 

• met onze Raad van Inspiratie & Advies enthousiaste, positief kritische en bevlogen 

bijeenkomsten gehad, 

• succesvolle workshops als stoelyoga en zakelijk tekenen aangeboden, 

• een online onderzoek gedaan naar de behoeften van medewerkers. Hieruit zijn 

waardevolle tips gekomen, die we verder oppakken in 2023.  

In het afgelopen jaar zijn er weer twee nieuwe corporaties aangesloten bij ons netwerk: 

TBV Wonen en Mooiland.  

De samenwerking met FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen) is duidelijk zichtbaar; we 

betrekken FLOW bij verschillende strategische discussie over de koers van Expeditie 

Loopbaan, we verspreiden in ons netwerk actief de opleiding- en ontwikkelprogramma’s 

van FLOW en de loopbaanadviseurs draaien mee in ons online coachgesprek. In het 

projectleiders overleg waar alle 13 regio’s bij elkaar komen vindt landelijke 

kruisbestuiving plaats waarin we geïnspireerd worden door het aanbod van FLOW en alle 

landelijke activiteiten die bijdragen aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid.  

De Nieuwe Arbeid (DNA) is ons intersectorale netwerk waar alle corporaties gebruik van 

kunnen maken als het gaat om het bijwonen van inspiratiesessies, kennisdelen en gratis 

expertise ophalen (bijvoorbeeld jurist, re-integratieadviseur en trainingen). DNA 

organiseert onder andere de Dag van de Mobiliteit en biedt gratis trainingen aan voor 

medewerkers. 
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Ken- en stuurgetallen overzicht 
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Plannen 2023 

 

Met de activiteiten voor het nieuwe jaar gaan we onze ambitieuze doelstellingen vorm en 

inhoud geven. 

 

Doelstelling 1 

Medewerkers bewust maken van hun talenten en op welke wijze zij vanuit persoonlijk 

leiderschap/eigenaarschap deze in kunnen zetten. 

• De coachpool is een belangrijk instrument. 

Onze goed opgeleide coaches begeleiden 

medewerkers van de corporatie met 

uiteenlopende (loopbaan-) vragen. De 

financieel coach brengt de financiële 

gevolgen bij pensioen/demotie in kaart en 

is budgetcoach daar waar medewerkers 

geldzorgen of geldproblemen hebben. 

• Het online coachgesprek is een 

laagdrempelige wijze waarop de 

medewerker in contact kan komen met de 

(loopbaan-) coach. 

• We organiseren een netwerkevent: 

Digitalisering & future fit (planning oktober 

2023). 

 

Doelstelling 2 

Het creëren van een interne arbeidsmarkt. 

• Binnen de corporaties die aangesloten zijn bij Expeditie Loopbaan, werken meer 

dan 2500 medewerkers. Allemaal met hun eigen expertises en talenten. Bij de 

corporaties zijn er soms tijdelijke klussen te doen waar een medewerker voor 

gezocht wordt. We laten de vraag en het aanbod samenkomen in de Expertpool: 

dé plek voor klussen in Brabant (via het Kansenportaal). 

• De Expertpool krijgt een plek op de website. 

• We gaan verder met het ophalen van behoeften en het zoeken van kansen om de 

Expertpool te vergroten. 

• We vertellen de goede verhalen van uitwisselingen (ook die naast de Expertpool 

zijn ontstaan) om medewerkers en leidinggevenden te inspireren en stimuleren 

om de Expertpool te gebruiken. 

• Ontwikkelen en implementeren we een plan (inclusief communicatieplan) om de 

matchmaker/recruiter een prominentere rol te geven om de Expertpool beter op 

de kaart te zetten.  
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Doelstelling 3 

Stimuleren van het HR-netwerk, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de HR 

functie binnen de corporaties. 

• We organiseren HR themadagen en online bijeenkomsten waarbij de HR adviseurs 

uitgenodigd worden om kennis met elkaar te delen, ze gevoed en geïnspireerd 

worden met nieuwe kennis en ontwikkeling. De thema’s van deze bijeenkomsten 

worden met de HR adviseurs bepaald. 

• We betrekken HR adviseurs actief bij de te ontwikkelen events en projecten. Het 

netwerk van Expeditie Loopbaan vraagt daarnaast ook om inzet van de corporatie 

medewerkers zodat het een samenwerkingsverband is voor, en zeker ook door de 

corporatie. 

 

Doelstelling 4 

Stimuleren van ontwikkelingen m.b.t. aantrekken en het behoud van (jong) talent. 

• Met de arbeidsmarktcampagne voor Brabant gaan we deze specifieke doelgroep 

bereiken via scholen en dergelijke. De planning is dat we hiermee in maart 2023 

starten.  

• Jong Expeditie Loopbaan (JEL) maakt de sector voor jongeren aantrekkelijk, zij 

hebben een apart hoofdstuk in dit plan. 

• Het traineeprogramma loopt door tot 1 november 2023. Er zijn in december 2022 

drie trainees gestopt met het programma. Eén heeft een baan buiten de sector, 

één een baan binnen de sector en één is gestopt vanwege persoonlijke redenen. 

In 2023 is de matching voor de derde periode (start 1 maart), is de strategische 

opdracht gestart en afgerond en ronden we het gehele traject af (31 oktober). We 

evalueren het programma, oriënteren op andere invullingen van een volgend 

programma en bereiden een nieuwe programma vanaf 2024 voor. 

• Met de talentenprogramma’s sluiten we aan op de ontwikkelbehoeften van 

verschillende doelgroepen. In het voorjaar gaan we van start met een nieuw HBO 

talentmanagementprogramma en in juni wordt het programma Durf en Lef 

afgerond en geëvalueerd. 

 

Doelstelling 5 

Verbinding met andere sectoren met als doel van elkaar leren, talentontwikkeling en 

medewerker behoud.  

• Via Expeditie Loopbaan is iedere corporatie automatisch lid van DNA (De Nieuwe 

Arbeid). DNA is ons intersectorale netwerk waar tientallen verschillende sectoren 

samenkomen.  

• Expeditie Loopbaan is actief in dit netwerk en is aanwezig bij de 

netwerkbijeenkomsten van DNA (zes keer per jaar) en zal ook de collega 

corporaties hier actief bij betrekken.  

• DNA geeft onze HR-adviseurs een ingang om andere sectoren te ontdekken. De 

app Bundeling van DNA geeft iedere deelnemer een duidelijk zicht op trainingen, 

HR bijeenkomsten en events als De Dag van de Mobiliteit.  

• In 2023 onderzoeken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij een 

intersectoraal netwerk dat meer gericht is op Midden/West Brabant. Dit aangezien 

DNA met name gericht is op Oost Brabant. 
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Doelstelling 6 

Samen met Flow en De Corporatie Academie bieden we verschillende 

ontwikkelprogramma’s aan die aansluiten bij de ontwikkeling van medewerkers. 

Daardoor worden we een nog aantrekkelijkere werkgever.  

• In 2023 stimuleren we de workshops van FLOW en DNA (De corporatie 

Academie). Dit doen we meer dan inzetten op eigen aanbod van opleidingen. 

• We starten de gesprekken met FLOW/DCA om vanuit Expeditie Loopbaan alle 

corporaties aan te laten sluiten bij DCA. Hiermee bouwen we aan een online 

community voor Leren en Ontwikkelen. 

 

Doelstelling 7 

Aanbieden van verschillende programma’s voor medewerkers, leidinggevenden waarbij 

talentontwikkeling/duurzame inzetbaarheid de rode draad is. 

• We starten met het derde HBO-talentmanagementprogramma (voorjaar 2023). 

• We evalueren het programma Durf en Lef en onderzoeken of we in het najaar 

2023 een volgend programma starten.  

• De werkgroep Vitaliteit is regelmatig in beeld om het thema vitaliteit verder te 

brengen. Dit doen zij door het thema op de agenda te zetten tijdens de HR 

bijeenkomsten. 

• Onderzoeken van de behoeften om een speciaal programma voor leidinggevenden 

te ontwikkelen met als doel stimuleren van duurzame inzetbaarheid, het goede 

gesprek en netwerken binnen de Brabantse corporaties 

 

 

Doelstelling 8 

Ondersteunt de corporaties bij het uitdragen van de boodschap een aantrekkelijke 

werkgever zijn.  

• Op initiatief vanuit de Raad van Inspiratie & Advies van Expeditie Loopbaan is in 

een tweetal bestuurlijke sessies gesproken over de bewegingen op onze (interne) 

arbeidsmarkt, het binden en boeien van onze medewerkers, zogenaamde moeilijk 

vervulbare vacatures en op welke manieren we corporatie-overstijgend met elkaar 

samen aan de slag gaan met deze onderwerpen.  

• Vanuit deze sessies is toegewerkt naar een eerste prioriteit die in een concrete 

actie is vertaald: samen werven en campagne voeren om doelgroepen te bereiken 

in netwerken waar de corporatie nog een relatief onbekende werkgever is. 

• Samen met een aantal HR- en communicatieadviseurs, uit 6 corporaties, maakten 

we, vanuit Expeditie Loopbaan, de opdracht concreet en zochten een 

marketingbureau. Medio maart wordt de campagne uitgerold. 

• Expeditie Loopbaan onderzoekt met de bestuurders welk volgend onderwerp uit 

de sessies uitgewerkt gaat worden. 
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Communicatie  

 

Uit de online enquête (juni 2022) is een aantal waardevolle tips gekomen. Er is naar 

voren gekomen dat de website beter kan. Een duidelijkere agenda met activiteiten en 

met de mogelijkheid om jezelf makkelijker en snel in te schrijven. Ook is de suggestie 

gedaan een app te ontwikkelen. Hiermee kunnen we de medewerker rechtstreeks 

benaderen, de zogenaamde ‘pullstrategie’. Via de app zou het mogelijk nog makkelijker 

en sneller zijn om actief deel te nemen aan activiteiten van Expeditie Loopbaan.   

 

 

    Acties vanuit communicatie in 2023:  

• Ontwikkelen van een app om alle medewerkers 

beter te bereiken. 

• We updaten de website waardoor meer 

overzicht van activiteiten en ‘call to action’ 

mogelijk is.  

• Maandelijks zenden we een nieuwsbrief. 

• We zetten de campagne voort via LinkedIn. 

• Met filmpjes zetten we de sfeer neer van 

bijeenkomsten en delen we via LinkedIn.   

 

 

 

 

Accountgesprekken en medewerkersbijeenkomsten (bij corporaties) 

 

Covid en de onderbezetting van het kernteam hebben ertoe geleid, dat in 2022 helaas 

geen accountgesprekken hebben plaatsgevonden. Na het inwerken van onze nieuwe 

projectleider, gaat dit in 2023 weer opgepakt worden. Door de bevlogenheid van het 

kernteam, is wel een tweetal corporaties in 2022 toegetreden.  

In 2022 hebben er 2 bijeenkomsten plaatsgevonden (een combinatie van digitaal en 

fysiek). De uitvraag ‘welke corporaties behoefte hebben aan een verdere kennismaking 

met Expeditie Loopbaan?’ is eind 2022 onder de corporaties uitgezet. In 2023 gaat de 

voorkeur uit naar fysieke bijeenkomsten, waarbij één of twee projectleiders de corporatie 

bezoeken, een presentatie verzorgen en Expeditie Loopbaan nog meer onder de aandacht 

kunnen brengen met de nodige interactie met medewerkers en leidinggevenden. Een 

digitale bijeenkomst blijft uiteraard tot de mogelijkheden behoren.   

 

Acties 2023:  

• Een planning opstellen om in het nieuwe jaar alle aangesloten corporaties te 

bezoeken voor een accountgesprek.  

• Bij iedere corporatie een overleg inplannen met de directeur/bestuurder, de HR 

adviseur en bij voorkeur ook de communicatie adviseur. Dit laatste is in onze 

ogen nodig om een beter bereik van de medewerkers bij de corporatie te krijgen. 

Tijdens het overleg wordt nader kennis gemaakt, wordt teruggekeken op het 
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voorgaande jaar en de deelname door de corporatie aan de diverse programma’s. 

Gaan we in op het jaarplan, de verschillende programma’s en inventariseren we 

mogelijke nieuwe onderwerpen waar we vanuit Expeditie Loopbaan een bijdrage 

aan kunnen leveren. 

• Contact opnemen met de nog niet aangesloten Brabantse corporaties, waarbij 

wordt nagegaan of zij ook willen aansluiten. De nieuwe arbeidsmarktcampagne is 

hiervoor een uitgelezen moment.  

 

 

 

 

Jong Expeditie Loopbaan 

 

Op 10 januari 2022 is het startschot gegeven voor Jong Expeditie Loopbaan (JEL) door 

middel van een online event voor én door young professionals. Er namen 85 young 

professionals deel aan het event. Het event bestond uit een plenair onderdeel begeleid 

door Jasper Scholten. Vervolgens hebben we de deelnemers verdieping aangeboden door 

middel van vijf verschillende workshops, waarop zij vooraf konden inschrijven.  

 

Naar aanleiding van de energie tijdens deze bijeenkomst is er een vijfkoppig bestuur 

opgestaan. Zij zijn werkzaam bij verschillende aangesloten corporaties en behoren tot de 

doelgroep. JEL is een apart onderdeel van Expeditie Loopbaan met een eigen budget en 

doelstellingen. De essentie van JEL is het creëren en faciliteren van een Brabants 

netwerk voor en door corporatiemedewerkers tot en met 35 jaar. 

  

 

Terugblik 

Afgelopen jaar zijn we gestart met een online evenement. Hierna is het bestuur aan de 

slag gegaan met het vorm en inhoud geven van het jaarplan en de ambities van JEL. We 

hebben in 2022 een visiedocument ontwikkeld wat uitgangspunt gaat zijn voor de 

toekomst. Daarnaast hebben we in november een live inspiratie-event gehad, met 

aansluitende borrel. De inschrijvingen zaten vlot vol. Er namen 50 young professionals 

aan dit event deel.  

 

 

Wat zijn we in 2023 van plan?  

In 2023 willen we in ieder geval een vijftal activiteiten en twee netwerkborrels 

organiseren. We hebben gebrainstormd over mogelijk thema’s voor de activiteiten in 

2023. De activiteiten die we aanbieden dienen aansluiting te vinden bij onze drie pijlers:  

• Inspiratie 

We zorgen voor inspiratie voor jonge corporatiemedewerkers door het aanbieden 

van (inter)disciplinaire bijeenkomsten. 

• Ontwikkeling 

We faciliteren dat jonge corporatiemedewerkers zich kunnen ontwikkelen; op 

persoonlijk en kennisvlak.  

• Verbinding 

We bouwen een netwerk op om ervaringen en kennis uit te wisselen. Daarnaast 

faciliteren we formele en informele ontmoetingen en activiteiten om verbinding 

tussen jonge corporatiemedewerker te creëren.   
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Verdieping 

Zowel vanuit de organisaties als de doelgroep van JEL is behoefte aan verdieping. JEL wil 

in 2023 samen met de doelgroep een standpunt formuleren over het volgende:   

• Of en zo ja hoe kan JEL faciliteren in het nadenken over vraagstukken die spelen 

bij corporaties? 

• Of en zo ja hoe kan JEL faciliteren in het werven van pas afgestudeerden/binden 

van young professionals aan de sector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


