
Individuele  
begeleiding op maat
In de politiek is je loopbaan  
altijd onzeker. Morgen kan  
alles anders zijn. Wat doe  
je als je politieke loopbaan  
stopt? Met jouw kwaliteiten 
is er veel mogelijk. Kies je  
voor een nieuwe stap in de  
politiek of geef je vervolg aan  
je loopbaan in een andere  
sector? Bij LoopbaanNaPolitiek  
helpen we je graag met het
beantwoorden van die vragen. 
 
Als (oud-)politici begrijpen wij je 
situatie als geen ander. Ons team 
van ervaren en gecertificeerde 
loopbaancoaches zet graag  
net dat stapje extra om je op  
weg te helpen naar een nieuwe  
rol die past bij jouw wensen  
en behoeften. Een tevreden
kandidaat is het beste resultaat. 

 
Optimaal resultaat dat past bij jouw wensen
•  Gesprekken met deskundige en ervaren coaches op een locatie bij jou in de buurt

•  Duidelijk competentie profiel op basis van een assessment

•  Neem deel aan masterclasses en workshops uit de Post HBO Leergang 
   Burgemeester worden  •  Toezichthouden  •  Financiën  •  Ondernemen  •  Krachtig presenteren  

•  Mediation  •  Netwerken  •  Management Basics  •  Persoonlijk Leiderschap  •  LinkedIn

•  Uitgebreide sollicitatiebegeleiding

•  Coaching on the job

•   Toegang tot een inspirerend alumni en ambassadeursnetwerk 
Neem 4x per jaar deel aan een netwerkbijeenkomst. Gebruik het netwerk actief  
voor een optimale ondersteuning tijdens de loopbaanbegeleiding.

APPA Begeleiding
De beste loopbaanbegeleiding voor (oud-)politici

Scan de QR code voor meer informatie  



Neem tijdens het programma of zelfs als je al een baan hebt deel aan workshops en  
masterclasses van de Post HBO leergang voor je persoonlijke ontwikkeling.

Post HBO leergang

Hèt uitgebreide individuele 
outplacement programma  

Gelukt!
Gefeliciteerd met  
je nieuwe functie.

Plan van aanpak
Samen stellen we een 
plan van aanpak op.  

Zo weet je exact waar 
 je aan toe bent. Coachingsgesprekken

Tot je een nieuwe functie 
vindt heb je gemiddeld  

eens per 2 weken contact 
met je coach. 

Competentieprofiel
De coachingsgesprekken  
gecombineerd met een  

assessment resulteren in een 
duidelijk competentieprofiel. 

Sollicitaties
Op basis van je wensen  
en je competentieprofiel  

vinden we samen
passende functies.

Kennismaking 
We luisteren naar jouw verhaal
 en vertellen je over de aanpak 

van LoopbaanNaPolitiek. Is 
er een match dan plannen we 

graag een vervolg met je.

Burgemeester worden • Toezichthouden • Financiën • Ondernemen • Krachtig presenteren  
• Mediation • Netwerken • Management Basics • Persoonlijk leiderschap • LinkedIn

Uitstroom 
LoopbaanNaPolitiek  
kandidaten

31,8%

23,2%

22,5%

11,3%

9,3%

 31,8% Bedrijfsleven 
 23,2%  Openbaar bestuur 
 22,5% Overheid 
 11,3%  Zorg en wonen
  9,3% Onderwijs 
 2,0%  Overig

 
Toonaangevend in loopbaanbegeleiding voor (oud-)politici
Jij als politicus bent onmisbaar in onze democratie en verdient de best mogelijke loopbaan- 
begeleiding. Het LoopbaanNaPolitiek-team, bestaand uit zeer ervaren en gecertificeerde  
loopbaancoaches en oud-politiek ambtsdragers, helpt je hier graag bij. Gekenmerkt door  
een hoge mate van betrokkenheid, een uitgebreid en individueel loopbaanprogramma en een  
inspirerend netwerk hebben wij al meer dan 300 (oud-)politici naar tevredenheid begeleid.

Beoordeling 4,4  (75 reviews 2021) - Cedeo erkenning 94,4% klanttevredenheid

Geïnteresseerd?  
Neem contact met mij op. Ik vertel je er graag meer over.

Willem Ginjaar 
Directeur LoopbaanNaPolitiek
willem.ginjaar@loopbaannapolitiek.nl
Tel: 06-48460005

Backoffice
Plein 18a
2511 CS Den Haag
www.loopbaannapolitiek.nl
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