Pre APPA
Loopbaanoriëntatie

Interesse? Neem dan
contact op met:

Rendert Algra

Wilt u na uw politieke functie snel weer elders aan
de slag? Wacht dan niet tot de verkiezingen, maar plan
uw loopbaan nu al vooruit.

Oud Tweede Kamerlid,
senior partner
06 – 51 60 22 20
Felicitas Crutzen

Met Pre APPA Loopbaanoriëntatie

Pre APPA Loopbaanoriëntatie is

Oud Wethouder, partner

maakt u zo kort mogelijk gebruik van

bedoeld voor ervaren politici die over

06 – 33 09 40 16

de APPA-uitkering. Het coachings-

de helft van hun bestuurstermijn heen

en trainingsprogramma daagt u

zijn en nog een relatief korte periode

Jan Steven van Dijk

uit uw comfortzone te verlaten en

voor de verkiezingen hebben. Voor

Wethouder, partner

ontwikkelingsgericht aan de slag te gaan.

bestuurders die willen inspelen op

06 – 53 36 29 88

U wordt u bewust van de competenties

toekomstige veranderingen, die zelf

die u in uw politieke functie hebt

verantwoordelijkheid nemen voor hun

Roeland Doornbosch

ontwikkeld. Zet u die effectief in, dan

carrière, nieuwsgierig blijven, nadenken

Algemeen directeur

creëert u boeiende carrièrekansen.

over nieuwe mogelijkheden en meer

06 – 46 44 27 29

zelfvertrouwen willen ontwikkelen.
Persoonlijke begeleiding op maat,

Kortom: voor bestuurders die willen

Willem Ginjaar

groeien in persoonlijk leiderschap.

Oud Waterschaps-

een uitgebreid outplacement-

bestuurder, senior partner

en opleidingsprogramma en

Dit loopbaantraject is een individueel

gegarandeerd resultaat. Die aanpak

programma aangevuld met groeps-

maakt ons tot de belangrijkste

onderdelen en toegang tot netwerk-

Bert Homan

loopbaanbegeleider voor politici

evenementen. Onze coaches zijn allen

Oud Wethouder, partner

in Nederland. Van de vier landelijke

oud-bestuurders en/of gecertiﬁceerd

06 – 53 83 02 23

bureaus die politici begeleiden zijn

loopbaanbegeleiders, uit wie u zelf een

wij als enige onafhankelijk.

keuze maakt. Zo bent u verzekerd van

Frank Speel

Onze kernwaarden? Inleven,

professionele begeleiding, door iemand

Oud Wethouder, partner

Inspireren en Resultaat.

die u aanvoelt en echt begrijpt.

06 – 39 27 62 66
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06 – 48 46 00 05

Programma
Intake

Behoeftebepaling voor persoonlijk maatwerkprogramma (vrijblijvend).

Start

Ontwikkelingsgericht assessment met als doel:
1 een programma dat optimaal aansluit bij uw persoonlijke
behoefte en competentieontwikkeling;

2 een helder en stevig competentieproﬁel, met uw bestuurlijke
kwaliteiten en (project)management- en adviesvaardigheden.
De uitkomst van het assessment is bijzonder waardevol in de fase
van reﬂectie en loopbaanoriëntatie. De informatie helpt je bij het
bepalen van je focus, zodat u na een eventueel vertrek succesvolle
vervolgstappen zet in de juiste richting. En zo, binnen een zo kort
mogelijke tijd, nieuw werk vindt.

Keuze

1 6 - 8 individuele coaching gesprekken en inspiratie sessies van

Ons programma valt onder de
Functiegerichte Scholing en

1½ tot 2 uur met zelfanalyse en loopbaananalyse om drijfveren,

Loopbaanoriëntatie die in 2015

motivatie, ambities en competenties en gewenste work-life

in het Besluit harmonisering &

balance in kaart te brengen.

modernisering rechtspositie

2 Deelname aan landelijke netwerkbijeenkomsten van

decentrale politieke ambts-

LoopbaanNaPolitiek

dragers artikel 28 is beschreven.

- reputatiemanagement, imago(herstel) en personal branding

De investering in je persoonlijk

- toezicht houden en besturen 3.0

leiderschap en je carrière bedraagt

- carrière planning voor de toekomst

€ 3950 (op basis van 6 gesprekken

3 Workshops en masterclasses met de thema’s:

4 Actieplan om conclusies met betrekking tot toekomstig carrière
pad vast te leggen en een agenda om deze resultaten te verankeren

5 E-coaching naar behoefte
6 Als alumnae blijft u welkom op onze netwerk bijeenkomsten en
masterclasses.

LoopbaanNaPolitiek heeft naast twee

Telefoon 023 57 67 922

eigen kantoren aan de Nieuwe Gracht 3

info@loopbaannapolitiek.nl

in Haarlem en Plein 18a in Den Haag,

www.loopbaannapolitiek.nl

en een assessment). Dit bedrag is
inclusief begeleiding, cursusmateriaal, alle programmaonderdelen
en literatuur en exclusief 21% btw en
eventuele reis- en verblijfkosten.

Postbus 4115, 2003 EC Haarlem
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Verantwoording

vele gesprekslocaties in heel Nederland
bij Het Coachhuis.

