
 Carrière plannen  
na de politiek
Het besturen gaat je goed  
af. Je steekt er flink wat tijd  
in maar het brengt je dan  
ook veel energie. Ongeacht  
hoe hard je werkt, in de politiek  
blijft je toekomst altijd onzeker. 
Precies daarom is het goed  
om juist nu jouw marktwaarde  
te bepalen. Zo ben je goed  
voorbereid op toekomstige  
veranderingen in jouw politieke 
loopbaan. Dat geeft rust.

LoopbaanNaPolitiek is specialist  
in loopbaanbegeleiding van  
(oud-)politici. Wij bieden een  
team van ervaren coaches en  
(oud-)politici die weten hoe het 
voelt om vandaag niet te weten  
wat morgen je brengt. Onze  
kandidaten de beste begeleiding 
bieden, dat is wat ons drijft. 

Marktwaarde na politiek
Goed voorbereid op onzekere tijden

 
Bepaal jouw marktwaarde
•  Gesprekken met deskundige en ervaren coaches op een locatie bij jou in de buurt

•  Duidelijk competentie profiel op basis van een assessment

•   Persoonlijke ontwikkeling: Neem 3 dagen deel aan workshops  
of masterclasses uit de Post HBO Leergang

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

•   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.

 

Scan de QR code voor meer informatie  
of een directe aanmelding.
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“Ik ben blij met m’n  
periode bij LNP. Het 

heeft me focus gegeven 
en geholpen om weer 

verder te gaan”  
Anastasia van der Lugt  

– voormalig wethouder, nu 
werkzaam als interim bestuurder.

“Ik ben zeer tevreden 
over de begeleiding 

 en de geboden  
mogelijkheden”  
Jacob van der Heide  

- voormalig wethouder, nu 
werkzaam bij de politie.

 
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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