
 
Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt
•  Een duidelijk competentieprofiel geeft inzicht in je ontwikkelmogelijkheden.

•  Jij bepaalt welke modules uit de Post HBO Leergang je volgt.

De Post HBO Leergang bestaat uit de volgende modules:
 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.

Vol vertrouwen  
de markt op
Vergroot je kansen op de 
arbeidsmarkt door te werken aan 
je persoonlijke ontwikkeling, je 
competenties en je vaardigheden.  
LoopbaanNaPolitiek biedt 
(oud-)politici de beste 
loopbaanbegeleiding. De Post 
HBO Leergang is onderdeel 
van deze begeleiding.

De Post HBO Leergang bestaat 
uit 10 modules. Interactieve 
sessies gegeven volgens een 
ervaringsgerichte leermethode 
waarbij je wordt begeleid door 
topdocenten uit de praktijk.  
Iedere module wordt afgesloten 
met een deelcertificaat. Voltooi  
je de volledige leergang, dan  
ontvang je het certificaat:  
Persoonlijk Leiderschap en 
Loopbaan voor Ambtsdragers. 

Post HBO Leergang
Praktijkgerichte persoonlijke ontwikkeling voor (oud-)politici

Scan de QR code voor de actuele agenda,  
de locaties en een directe aanmelding.



Workshops
De toezichthouder 3.0  
Welke verwachtingen worden gesteld aan 
het uitoefenen van de rol van commissaris of 
toezichthouder? Krijg inzichtelijk hoe groot de 
stap hiernaartoe is voor jou als (oud-)politicus. 
De 2-daagse masterclass ontwikkeld in samen-
werking met De Erkende Toezichthouder.

Management Basics  
Krijg inzicht in jouw leiderschapsstijl en vaar-
digheden en ontdek de alternatieven. Wat is 
het meest effectief in welke situatie? Deze 
3-daagse masterclass is speciaal ontwikkeld 
voor (oud-)politici.

Persoonlijk Leiderschap  
Neem de regie over je loopbaan en maak op 
basis van jouw drijfveren de keuzes die daarbij 
horen. Aan het einde van deze 2-daagse master- 
class ben je in staat je eigen verhaal te pitchen.

Start een eigen onderneming  
Wat voor een soort ondernemer ben jij? Deze 
3-daagse masterclass helpt je op weg bij de 
succesvolle lancering van je eigen bedrijf. 

Burgemeester worden  
Ervaren burgemeesters geven tijdens deze 
2-daagse masterclass inzicht in de eisen die 
worden gesteld aan het Burgemeesterschap 
en de competenties en vaardigheden die 
nodig zijn om hierin succesvol te zijn.

Mediation vaardigheden  
Ontwikkel je gespreksvaardigheden.  
In 4 uur leer je luisteren als een mediator,  
oordelen weg te laten en effectieve gesprekken 
te voeren. Ontwikkeld in samenwerking met  
The Lime Tree.

Financiën  
Ontwikkel inzicht en vaardigheden om financiële 
stukken goed te lezen en de belangrijkste finan- 
ciële parameters te herkennen en te beoordelen. 
Leer in 1 dag onderlinge verbanden te leggen, 
de samenhang met de organisatiedoelen te  
zien en verhelderende vragen te stellen. 

Netwerken met LinkedIn  
Zorg voor een optimale online profilering en 
krijg inzicht in de netwerkmogelijkheden van 
LinkedIn. Deze 1-daagse workshop helpt je  
op weg.

Persoonlijke effectiviteit in netwerken  
Leer in 1 dag meer rendement te halen uit je 
netwerkgesprekken. 

Krachtig presenteren  
Je non-verbale presentatie kan van grote  
invloed zijn op je sollicitatiegesprek. In  
4 uur leer je meer over een open houding  
en passende kleding in een kleur die je  
goed staat. 

Masterclasses

Competentie assessment  
Krijg inzicht in je competenties en vaardigheden en de impact hiervan op je loopbaanmogelijk-
heden. Het assessment wordt begeleid door ervaren psychologen en geldt als nulmeting voor 
de loopbaanbegeleiding en jouw persoonlijk ontwikkelingsplan.

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

 
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.
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