Jaarverslag 2021

Welkom!
In dit jaarverslag lees je onze activiteiten van 2021.

Inleiding
2021 was wederom een bijzonder jaar. Een jaar waarin corona een grote rol speelde. Dat is de reden
dat we samen met het bestuur gekozen hebben om dit jaar nogmaals in te zetten op webinars, online
trainingen en meer vakinhoudelijke trainingen zoals Excel en Huurrecht te faciliteren.
Door continue in contact te blijven met onze HRM collega’s van de 22 aangesloten corporaties, hebben
we geprobeerd zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van jullie als medewerkers.
In dit verslag lees je alle activiteiten die wij dit jaar hebben ondernomen en waar wij onze tijd aan
besteed hebben.
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Over ons
•
•
•
•

Loopbaaninitiatief had in 2021 22 aangesloten woningcorporaties en daarmee bedienen we
zo’n 2400 corporatie collega’s.
In 2021 kreeg Maaike een uitbreiding van haar uren. Zij ging van 16 uur naar 20 uur.
Karin en Maaike waren 2 jaar in dienst bij Loopbaaninitiatief.
Wij namen afscheid van Janneke Huizeling als bestuurslid.

Afscheidslunch in Echten op 23 september 2021

Missie Loopbaaninitiatief
In het najaar van 2021 namen we onze missie onder de loep. We organiseerden een Heidag sessie op
23 september in Echten. We deden dit onder de bezielende leiding van Margriet Broekema van
Woningcorporatie Actium.
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Het vervolg vond plaats op 11 november in Heerenveen. Daarmee werd een nieuwe missie vastgelegd:
Loopbaaninitiatief verbindt en faciliteert medewerkers en corporaties bij Loopbaanontwikkeling.
Loopbaaninitiatief is van en voor medewerkers van de Noordelijke woningcorporaties.
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1). Cijfers Trainingen
In totaal organiseerden wij 22 trainingen/workshops/webinars en hadden we een totaal van 444
deelnemers. Dit is inclusief de 51 deelnemers van het webinar Spijbelen en de 183 deelnemers van de
FLOW webinars per vakgebied. In 2020 waren dat 166 deelnemers.

1. Canva training: 16 deelnemers (online)
Loopbaaninitiatief gaf deze training zelf 2x.
2. E-learning modules: 15 deelnemers
Deelnemers kunnen 1 jaar lang gebruik
maken van de e-learning modules van
Kjenning.
3. Intervisie voor leidinggevenden: 6
deelnemers. Er zijn 6 leidinggevenden die
elkaar tijdens een fysieke bijeenkomst
konden ontmoeten. Vanwege corona en de
daar bijhorende maatregelen heeft groep 2
elkaar niet kunnen ontmoeten.
4. Excel Training: 6 deelnemers (online)
Deze werd verzorgd door Bart Nonkes.

12. Ontspannen en Rechargen: 5 deelnemers
(online). Een webinar welke werd gegeven
door Tiny Fortezza.
13. Pimp je CV: 12 deelnemers (online)
Deze training werd door Loopbaaninitiatief
2x gegeven.
14. Webinar Thuiswerken: 4 deelnemers
Deze training werd gegeven door Sandra van
Dijk van Optiwork.
15. Vrijheid ervaren tijdens beperkingen: 2
deelnemers. Deze training werd gegeven
door Lisette Ellens van LIES coaching en
training.
16. Engels voor vakmannen: 20 deelnemers
(gedeeltelijk online en gedeeltelijk live).

5. Fris de zomer in: 6 deelnemers (online).
6. Oriëntatie Volkshuisvesting: 58 deelnemers
in 5 trainingen (online). Deze trainingen
werden verzorgd door Kjenning.
7. Webinar Grip & focus op je werk: 3
deelnemers (online). Deze training werd
gedaan door Janneke Huijben.
8. Training Huurrecht: 16 deelnemers (online)
Deze training werd 2 x gegeven door Anky
Kloosterman (online).
9. Let’s Go Hybride: 3 deelnemers (online)
Deze training werd gegeven door Sandra van
Dijk van Optiwork.
10. LinkedIn Training: 14 deelnemers (online)
Deze training werd verzorgd door LBI en
deden we 2x.
11. Nee zeggen zonder gedoe: 6 deelnemers
(online). Deze training werd gegeven door
Ellen Dikland (medewerker van corporatie
Accolade).

17. Masterclass Veranderen en Leiderschap: 3
deelnemers. Deze training werd verzorgd
door een trainer via FLOW.
18. Breinleiderschap: 1 deelnemer
Ook deze training werd verzorgd door FLOW.
19. Podiumpitch: 1 deelnemer
Noorderlink organiseert deze pitch 2x per
jaar. Als iemand van onze aangesloten
corporaties zich hiervoor aanmeldt, dan gaat
Karin deze pitch samen met de deelnemer
voorbereiden.
20. Webinar Spijbelen: 51 deelnemers
Dit webinar werd door FLOW aangeboden en
bleek een groot succes in heel Nederland. 51
deelnemers kwamen uit Noord-Nederland.
21. Duidelijke E-mail schrijven: 3 deelnemers
(online). Deze training werd gegeven door
Ellen Dikland.
22. Flow webinars per vakgebied: 183
deelnemers. In totaal werden er voor 9
vakgebieden webinars georganiseerd door
FLOW. De aantallen voor Noord-Nederland
waren 183.

4

Jaarverslag 2021

Aantal aangesloten
corporaties

9

19

5

17

23

28

21

15

7

22

18

19

8

Ten opzichte van andere regio’s hebben er veel corporatie collega’s uit het noorden meegedaan.

Aantal deelnemers per training
Flow webinars per vakgebied
Duidelijke e-mail schrijven
Webinar spijbelen
Podiumpitch
Breinleiderschap
Masterclass veranderen en leiderschap
Engels voor vakmannen
Vrijheid ervaren tijdens beperkingen
Webinar thuiswerken
Pimp je CV
Ontspannen en rechargen
Nee zeggen zonder gedoe
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1.B). Hieronder hebben we in beeld gebracht hoeveel procent van het totaal aantal medewerkers heeft
deelgenomen aan een training via LBI.
(Let op: Breinleiderschap, Spijbelen en de webinars per vakgebied zijn hierin niet meegenomen. Vanwege de privacy konden we
bij FLOW geen specificatie per corporatie opvragen).

Aantal deelnemers trainingen afgezet tegen totaal aantal medewerkers
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2). Cijfers Loopbaangesprekken
Hieronder vind je een overzicht van het totaal aantal loopbaangesprekken. In 2020 waren dat 92.
Acantus
Accolade
Actium
De Bouwvereniging
De Huismeesters
Domesta
Dynhus
Elkien
Groninger Huis
Lefier
Mercatus
Nijestee

16
26
4
2
3
1
3
15
3
13
3
3

Patrimonium
Thús wonen
Wierden en Borgen
Wold en waard
Wonen Noordwest Friesland
Woonborg
Woonconcept
WoonFriesland
Woongroep Marenland
Woonservice
Totaal

13
2
6
3
7
1
9
9
6
2
150

2.B). Loopbaangesprekken naar leeftijd.
Loopbaangesprekken naar leeftijd

21-30 jaar

31-40 jaar

41-50 jaar

51-60 jaar

60 jaar en ouder

2.C). Hieronder hebben we in beeld gebracht hoeveel procent van het totaal aantal medewerkers een
loopbaangesprek heeft gevoerd met Karin Vliem.
Aantal loopbaangesprekken afgezet tegen totaal aantal medewerkers
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2.D). In deze grafiek laten we zien welke acties er zijn ondernomen na het loopbaangesprek.
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3). Vacatures
Ondanks corona zien we toch een flinke stijging in het aantal vacatures dat we in 2021 hebben geplaatst.
We delen de vacatures van onze aangesloten corporaties via Noorderlink, onze website, LinkedIn en in
onze nieuwsbrief.

Aantal vacatures gedeeld

138
171

VACATURES 2021

VACATURES 2020

4). Terugblik op Sociale Media
•
•
•
•

Website bezoekers
In 2021 hebben we 14262 bezoekers mogen verwelkomen op onze website. In 2020 waren
dat 10575.
Volgens op LinkedIn
Er zijn 2365 mensen die ons volgden op LinkedIn. In 2020 waren dat 2067.
Aantal verstuurde nieuwsbrieven
We verstuurden 50 nieuwsbrieven. In 2020 waren dat 48.
Abonnees nieuwsbrief
In 2021 kregen 1049 mensen iedere week een nieuwsbrief. In 2020 waren dat 1064 mensen.
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5). Terugblik op onze resultaten
Waar waren we verder druk mee in 2021?
▪

CV-check:
We hebben in 2021 26x een CV gecheckt. In 2020 was dat 18x.

▪

Kantinepraatjes:
We zijn fysiek en digitaal op bezoek geweest bij 3 van onze aangesloten woningcorporaties. Hier
hebben we medewerkers geïnformeerd over de diensten van LBI. In 2020 deden we dit 2 x.

▪

Netwerkgroepen:
In 2020 zijn we gestart met het opzetten van netwerkgroepen. In 2021 hebben we dit verder
uitgebreid. In 2021 hadden we in totaal 8 netwerkgroepen. Netwerken - Loopbaaninitiatief

▪

DISC:
Karin is DISC consulent en daardoor is het voor corporatiecollega’s mogelijk om sinds 2021 een
DISC analyse en/of een drijfverenanalyse aan te vragen. Karin heeft 10 gesprekken gevoerd in
het kader van de DISC analyse. DISC - en Drijfverenanalyse - Loopbaaninitiatief

▪

Loopbaanwijzer:
De Loopbaanwijzer is 19x gebruikt.
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▪

Week van de Uitwisseling:
De week van de uitwisseling van Werken in Friesland vond plaats op 31 mei t/m 4 juni 2021. Er
hebben zich 15 corporatie collega’s opgegeven om eens een kijkje elders te nemen. Er waren
12 mensen die graag bij een woningcorporatie mee wilden kijken.
Van die 12 zijn er 4 mensen bij Loopbaaninitiatief op bezoek geweest (digitaal). Op 3 juni gaven
Karin en Maaike een presentatie aan 4 deelnemers over het werken in de
corporatiesector/Loopbaaninitiatief.

▪

Inspiratieverhalen in het najaar:
In 2021 zijn we gestart met inspiratieverhalen. Dit zijn successen van corporatiecollega’s die
stappen hebben gemaakt in hun loopbaan, of gebruik hebben gemaakt van hun
loopbaanbudget of een uitwisseling hebben gedaan. Deze verhalen delen we op onze website
en in onze nieuwsbrief. Inspiratie - Loopbaaninitiatief

▪

Poll voor nieuwsbrief:
Op 18 november hebben wij een Poll uitgezet om te vragen aan onze medewerkers en
abonnees van onze nieuwsbrief wat zij van de frequentie van de nieuwsbrief vonden. Daar
kwam uit dat de meerderheid graag om de week de nieuwsbrief zou ontvangen en de andere
weken alleen de vacatures. Daar gaan we mee starten vanaf 1-1-2022.
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▪

Loopbaaninitiatief e-book:
Op 8 juli publiceerden wij ons Inspiratie E-book. Een e-book wat wij zelf ontwikkelden vol met
informatie en inspiratie over wat er voor de corporatie collega’s allemaal te halen valt! Ebook-Loopbaaninitiatief.pdf
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Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er in totaal 7 trainingen zijn geannuleerd wegens te weinig deelnemers in 2021?
FLOW een filmpje over onze diensten heeft gemaakt?
We afscheid namen van onze raamovereenkomsten?
Wij elke 6 weken vergaderen met het bestuur van Loopbaaninitiatief?
Karin aangesloten is bij de loopbaanadviseurs van FLOW? Daardoor kun je 3 extra gesprekken
aanvragen.
Corporatiecollega’s ook uit 2 andere FLOW loopbaanadviseurs kunnen kiezen? Namelijk Birgit
Bakker en Marianne Regtop?
We in het najaar van 2021 heel druk zijn geweest met het organiseren van een event? En dat
deze uiteindelijk niet doorging vanwege corona?
Er 99 corporatiemedewerkers mee hebben gedaan met een training of workshop bij
Noorderlink?
Wij een folder hebben gemaakt over onze dienstverlening en we die ieder jaar weer updaten?
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6). Vooruitblik 2022
In het jaar 2022 willen wij ons als Loopbaaninitiatief richten op de volgende thema’s;
Speerpunten 2022
-

We willen ons gaan richten op de oudere corporatiemedewerker (50/55+). We hebben SPW
gevraagd om een sessie over pensioenen te faciliteren. Daarnaast willen we graag één of twee
workshops faciliteren specifiek voor deze doelgroep.

-

De Oriëntatie Volkshuisvesting willen we wederom in het Noorden aanbieden (minimaal 4x).

-

Hopelijk kunnen we in 2022 zonder corona maatregelen meer live bijeenkomsten organiseren
voor bijvoorbeeld de netwerkgroepen. Maar ook willen we een inspirerende spreker
uitnodigen.

-

Dit jaar kwam FLOW met een Zomeracademie. In 2022 wil LBI zelf in de maand juni een
Zomeracademie gaan houden. We kunnen zelf trainingen geven en er is voldoende talent
binnen onze aangesloten corporaties. Daarnaast kunnen we externe trainers inhuren.

-

Het intersectorale Loopbaanevent van FLOW en A&O fondsen gaat live plaatsvinden in 2022.

-

Gezamenlijk met andere regio’s trainingen organiseren.

-

Ons richten op de communicatie en samenwerking met directeur-bestuurders om zo meer
draagvlak te creëren.

-

De GoudenPool updaten – Talent op Pad opzetten.

-

De P&O Kring gaan faciliteren.

-

Nogmaals intervisie voor leidinggevenden aanbieden.

-

Meer inzetten op gezamenlijke kennis uitwisselen zoals een stageweek.
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