
Toegevoegde waarde Loopbaaninitiatief voor corporaties

We regelen de organisatie voor de 
week van de uitwisseling voor de 

aangesloten corporaties.

Lidmaatschap Noorderlink voor alle leden van LBI.

Medewerkers mogen gebruik maken 
van het aanbod van Noorderlink

Gratis loopbaangesprekken 

Elke week verschijnt de nieuwsbrief
Nieuws en inspiratie delen 

LBI heeft een TalentenPool 

Waarom we dat doen? 

Loopbaaninitiatief
In deze infographic laten we zien wat de diensten van LBI zijn en 

waar jij ons voor kunt inschakelen.

LBI is een samenwerkingsverband 

tussen 22 woningcorporaties

Er zijn daarmee 2400 corporatie collega's die gebruik 
kunnen maken van onze diensten. LBI wordt gefinancierd 
door de aangesloten corporaties d.m.v. jaarlijkse 
contributie.

LBI verbindt en faciliteert medewerkers en 

corporaties bij Loopbaanontwikkeling

We doen mee aan  de week van de uitwisseling 

Gratis CV-check 

Trainingen, workshops en intervisie 
ontwikkelen en faciliteren 

Netwerkgroepen

Omdat de corporatiesector en de arbeidsmarkt stevig 
veranderen. Werk verandert, werk verdwijnt. Er worden andere 
skills en kwaliteiten gevraagd.

Het is belangrijker dan ooit dat medewerkers meegroeien in de 
ontwikkelingen van nu en de toekomst. Dat is niet voor iedereen 
even gemakkelijk. Juist daarom is Loopbaaninitiatief er om 
medewerkers te ondersteunen.

Wat doen we?

LBI inspireert, prikkelt en nodigt uit om bewust bezig te zijn met je eigen loopbaan. 

We zijn aangesloten bij interessante netwerken

Organiseren van 
loopbaanactiviteiten 

Volg ons:

Dagelijkse uitvoering LBI

We bundelen en delen vacatures op onze 
website, nieuwsbrief en LinkedIn.

We faciliteren  het online platform 
Basecamp.

Netwerk LBI inzetten om talent 
binnen te brengen en vacatures 

in te vullen.
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Trainingen gezamenlijk inkopen.

Samenwerking bevorderen 
tussen Noordelijke 

corporaties.

P&O Kring faciliteren/organiseren.

We verbinden 22 woningcorporaties.

We stimuleren beweging in en tussen de 
woningcorporaties in het Noorden.

We zetten netwerkgroepen op om samen te 
werken en te leren.

We versterken elkaar door kennis 
met elkaar te delen.

We spelen in op actuele thema's binnen 
onze branche. Die kennis delen wij met 

corporaties en medewerkers.

Bestuur

Initiatieven als Talent in het Noorden en 
Tour du Nord kunnen van onze website 

gebruik maken.


