
·Storytelling; vertel je verhaal met impact’
Regie op beeldvorming
·Invoegen in een veranderde samenleving en arbeidsmarkt
·De eerste indruk
Hoe laat je LinkedIn voor je werken op jouw persoonlijke arbeidsmarkt
·De toezichthouder van morgen i.s.m. De Erkende Toezichthouder

De tweede fase is gericht op het realiseren van het Plan van Aanpak; netwerken en
solliciteren, inclusief het voorbereiden en evalueren van gesprekken. We werken aan
zichtbaarheid en profilering op uw persoonlijke arbeidsmarkt; Hoe vertelt u uw verhaal? Hoe
bouwt en onderhoudt u gericht een netwerk? Mogelijk start u ook met aanvullende scholing.
Waar mogelijk zetten wij ons netwerk in of indien nodig gaan wij samen met u op zoek naar
een expertiseplek.

Naast de individuele gesprekken biedt het Eigen Kracht Programma ook diverse workshops en
masterclasses, bijvoorbeeld:

FASE 2: DE ARBEIDSMARKT, EXTERN GERICHTE FASE

Na een uitgebreide intake met uw coach gaat u samen aan de slag: Wie bent u werkelijk?
Waar staat u voor? En welke invulling wilt u geven aan de volgende fase van uw leven? Wat
betekenen autonomie, identiteit en zingeving voor u? Aan welke thema’s wilt u zich
verbinden en wat is dan uw toegevoegde waarde voor een organisatie of een ander? Met
welke blik kijkt u naar de arbeidsmarkt? En hoe verhoudt zich dat tot de realiteit? Ook staan
we stil bij wat of welke patronen u mogelijk belemmeren. En bij praktische zaken als een
goed cv en LinkedIn-profiel, en hoe profileert u zich en solliciteert u na het politieke ambt op
de huidige arbeidsmarkt?

Onderdeel van deze fase is een profielonderzoek door één van onze NIP-gecertificeerde
psychologen.

We sluiten deze fase af met een Plan van Aanpak, waarbij we ook kijken of (bij-)scholing of
andere ontwikkelmogelijkheden zo nodig de stap naar de arbeidsmarkt kunnen verkleinen.

FASE 1: ONDERZOEKENDE FASE

HET EIGEN KRACHT PROGRAMMA 
VOOR EX-AMBTSDRAGERS

De AlgemenePensioenwetPolitiekeAmbtsdragers (APPA) regelt uw pensioen en uw uitkering. Binnen
deze regeling is er sprake van een sollicitatieplicht maar wordt er ook loopbaanbegeleiding geboden.
Voor de loopbaanbegeleiding bent u vrij in uw keuze voor een bureau.

Zeelenberg voldoet aan alle vereisten en werkt samen met Visma Idella, APG/Loyalis en ProAmbt.
Wij hanteren een schappelijk tarief en reserveren binnen het budget voldoende ruimte voor scholing
of andere ontwikkelingswensen.

DE APPA-REGELING - U HEEFT EEN VRIJE KEUZE!

Ieder traject bij ons is maatwerk. Wij stemmen het traject af op uw vragen en behoeften. Geen mens
is hetzelfde en dus is elk traject anders. Wij werken graag aan de punten waar wij u kunnen
versterken. Doen wat werkt, noemen we dat!

Wij werken met meerdere coaches vanuit verschillende locaties in Nederland, dus altijd dicht bij u in
de buurt.

MAATWERK

Heeft u bij ons al een pré-APPA traject gevolgd, dan brengen wij de kosten daarvan in mindering op
het APPA-traject.

AL EEN PRÉ-APPA BIJ ZEELENBERG GEVOLGD?

Als politiek ambtsdrager wilt u iets voor de samenleving betekenen. Gedrevenheid en stevige
ambities kenmerken menig politiek ambtsdrager. Toch komt er op enig moment een einde aan deze
functie. Dit kan u eigen besluit zijn, door een verkiezingsuitslag of een andere reden. Een nieuw
perspectief is dan niet altijd direct voor handen. U heeft er mogelijk nog niet over nagedacht of weet
niet hoe u de volgende stap zet. Soms hebben oud-ambtsdragers ook te maken met imago-schade.
En is het de vraag hoe hier mee om te gaan.

Zeelenberg begeleidt ex-politieke ambtsdragers naar een nieuw perspectief, en met succes! Door op
zoek te gaan naar uw idealen, uw uniek persoonlijk profiel en de toegevoegde waarde. Welke
mogelijkheden zijn er voor u op de huidige arbeidsmarkt? Welke organisatie past bij u?

Zeelenberg is al meer dan 25 jaar actief binnen het publieke domein met werving & selectie, interim-
management en loopbaan & ontwikkeling. We beschikken dan ook over een groot en goed netwerk. Waar
mogelijk brengen wij u uiteraard graag in contact. Daarnaast hebben we diverse samenwerkingen met bijv. De
Erkende Toezichthouder, Platform31 en Dionysia Advies voor opleidingen en expertiseplekken.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Bel of mail dan met Lucienne ter Veen, zij is bereikbaar
via telefoonnummer 06-22836842 of u kunt een mail sturen naar lucienneterveen@zeelenberg.nl. Of
maak een afspraak; in een geheel vrijblijvende en kosteloze kennismaking verkennen we graag
samen met u wat we voor u kunnen betekenen.

MEER INFORMATIE OF KENNISMAKING?

Het Eigen Kracht Programma is gericht op bewustwording van uw eigen kracht, van de unieke
combinatie van uw idealen, uw drijfveren, waarden, kennis, ervaring en talenten. Zo krijgt u inzicht in
wat u in uw mars heeft. Vervolgens maken we een vertaalslag naar kansen op de arbeidsmarkt en
kijken we concreet naar organisaties en opgaven die bij u passen. Maar ook hoe u mogelijkheden om
in beeld te komen voor de gewenste functies.

Ieder traject start met een uitgebreide kennismaking met uw coach. In dit gesprek worden uw
(loopbaan)vragen en uw doelstellingen voor het traject geformuleerd. Ook zaken als rouw, verlies of
imagoschade kunnen daarmee onderdeel zijn van het traject.
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