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POSG helpt organisaties met een fl exibele schil van professionals. Dit 
resulteert in maximale schaalbaarheid en fl exibiliteit bij complexe publieke 
vraagstukken. 

Wij beschikken over een omvangrijk netwerk van hooggekwalifi ceerde kan-
didaten. In het openbaar bestuur en bedrijfsleven. Hierdoor zijn wij in staat 
kansen te benutten, te anticiperen op ontwikkelingen en de doelstellingen 
van mensen en organisaties daadwerkelijk te verbinden. Welke personele 
vraagstukken er ook spelen, POSG heeft een passende oplossing, variërend 
van generiek tot zeer specifi ek. Hiermee bekronen wij complexe projecten 
met succesvol resultaat.

Over onze interim-
dienstverlening



Grip op personele capaciteit 
met interim en detachering 
van POSG

Gekwalificeerde professionals 
voor het publieke domein
POSG helpt met tijdelijke of blijvende expertise 
op maat, zonodig per direct. Of u nu op zoek bent 
naar jong talent, een doorgewinterde professional, 
bestuurder of topmanager – via doelbewuste werving 
en selectie weten wij uit ons omvangrijke netwerk de 
juiste mensen te betrekken en aan u voor te stellen.

Wij helpen u niet alleen de juiste mensen te 
vinden, maar desgewenst ook bij het opstellen 
van contracten en het vinden van een passende 
contractvorm.

Kernsectoren publiek:
•	 Gemeenten 
•	 Provincies
•		 Waterschappen
•		 Onderwijs

Specialisaties:
• Management
• HRM
• Bestuurders
• Functiespecialisten
• Ondersteunende functies

Als u door een reorganisatie, fusie, decentralisatie of ziekteverzuim te maken 
krijgt met een tekort aan personele capaciteit, kan POSG u helpen uw formatie op 
kracht te brengen met hooggekwalificeerde kandidaten. Mensen met een roeping 
voor de publieke zaak én een bewezen staat van dienst in het openbaar bestuur. 



De arbeidsmarkt – een gaan en komen  
van professionals
Zoals weergegeven in het schema zijn de verschillen-
de diensten die wij aanbieden complementair. Onder 
andere met inzet van het Mobiliteitsdienstverband 
beschikken wij over de juiste medewerkers voor uw 
openstaande vacatures (Interim en Detachering).



“Samenwerken op 
 basis van 
 gelijkwaardigheid”



Het is mijn vak om mensen beter, gezonder en 
vitaler te maken in hun werk. Ik werkte voorheen in 
het bedrijfsleven als psycholoog, loopbaanadviseur, 
coach en trainer. Mijn laatste baan was bij een 
assessmentbureau. Ik nam assessments af en 
besprak de uitkomsten met cliënten. Maar ik wilde 
meer. Me verbreden, nóg meer met talenten van 
mensen bezig zijn. Ik besloot daarom als zelfstandige 
verder te gaan. 

Ik ben gespecialiseerd in het verbeteren en 
optimaliseren van de mentale kracht van 
medewerkers. Daar vinden POSG en ik elkaar. 
We hebben die ene gemene deler: mensen verder 
brengen. Net als POSG geloof ik dat werken je niet 
alleen energie hoeft te kosten, maar ook energie kan 
geven. De balans moet goed zijn. Ik vind het plezierig 
als ik een bijdrage kan leveren om die balans weer te 
herstellen. 

Namens POSG werk ik voor Rijkswaterstaat.  
Voor de medewerkers die ik coach, wil ik vooral een 
vakbekwaam adviseur zijn met praktische adviezen, 
waar ze oprecht wat aan hebben. De lijnen met 
POSG zijn kort. Ik kan altijd een beroep doen op mijn 
contactpersoon om te sparren of zaken te bespreken. 
We werken samen op basis van gelijkwaardigheid 
en dat is erg plezierig. POSG vraagt ons zelfs input 
te leveren voor aanbestedingen. Dat heb ik nog niet 
eerder meegemaakt bij klanten! 

Mijn ervaring met POSG

Arno Zijderveld
Van Werk naar Werk-adviseur bij  
Rijkswaterstaat namens POSG



Wederkerigheid: de 
verbinding zoeken via 
uitstroom en instroom

De kern van voornoemde cyclus is wederkerigheid. 
Zo kan een professional die een overheidsorganisatie 
verlaat, bij uw organisatie bijdragen met sector-
specifi eke kennis en ervaring. 

Wederkerigheid betekent ook dat alle deelnemende 
partijen – de professional, POSG, de ex-werkgever én 
de nieuwe werkgever – baat hebben bij het proces. 
•  De professional omdat hij of zij werkneem-

baarheid ontwikkelt en een betekenisvolle 
loopbaanstap zet. 

•  POSG omdat we een verbinding tot stand brengen 
tussen vraag en aanbod, mens en organisatie. 

•  De ex-werkgever omdat deze de mobiliteits-
kandidaat helpt elders een nieuwe stap te 
realiseren. 

•  De nieuwe werkgever omdat u per direct kunt 
beschikken over gekwalifi ceerde overheidsprofes-
sionals en zo grip krijgt op personele capaciteit.

De kern van ons model is mensen en organisaties verbinden via uit- en instroom. 
Resulterend in doorstroom van zelfregisserende professionals: mensen die het 
publieke domein kennen en zich er in weten te bewegen.

POSG

Ex-
werkgeverProfessional

Opdrachtgever
& Overheid



De betekenis van wederkerigheid is drieledig:
•  Doorstroom via complementaire vormen van 

dienstverlening: het Mobiliteitsdienstverband 
faciliteert Interim en Detachering.

•  Onze zelfregisserende professionals circuleren 
met souplesse in het publieke domein. 
Sectorspecifieke kennis en ervaring opgedaan 
bij overheidsorganisatie X wordt waardevol voor 
organisatie Y.

•  De relatie tussen organisaties en professionals 
is aanvullend en productief. 



“Mijn leiderschaps-
 stijl is veelzijdiger 
 geworden”



Mijn ervaring met POSG

In samenspraak met mijn toenmalige werkgever 
heb ik in 2011 gekozen voor een Mobiliteitsdienst-
verband bij POSG. Dit bleek een goede keuze voor 
mij. Ik wilde graag een nieuwe stap maken en via 
POSG kon ik dit doen met de zekerheid van een 
dienstverband. Bij POSG kreeg ik de mogelijkheid om 
tijdelijke opdrachten te vervullen bij verschillende 
opdrachtgevers.

Zo kreeg ik al snel een opdracht als projectleider 
van een re-integratieteam bij de gemeente Tilburg. 
Tijdens deze opdracht hield ik me bezig met 
het optimaliseren van de projectorganisatie om 
uitkeringsaanvragers binnen vier weken naar werk te 
begeleiden. En ook na deze opdracht was ik weer vrij 
snel aan de slag. Deze keer als teamleider Beleid- en 
Contractmanagement bij de gemeente Utrecht. 

De tijdelijke opdrachten die ik via POSG vervul geven 
mij veel voldoening. Overal waar ik kom probeer 
ik mijn drive af te stemmen op mijn opdracht en 
mijn omgeving. Dit is iets waar mijn coach bij POSG 
me mee geholpen heeft. Door nieuwe inzichten te 
verwerven over mezelf en mijn leiderschapsstijl heb 
ik persoonlijk een sterke ontwikkeling doorgemaakt: 
resultaat, mens en proces zijn nu met elkaar in 
evenwicht. Dat is heel waardevol. Momenteel zoek ik 
met POSG naar nieuwe interim-opdrachten maar ik 
sta ook open voor een nieuwe vaste betrekking. Ik hou 
mijn opties open!

Bert Bosboom 
Voorheen Afdelingshoofd van het Samenwerkings-
verband Werk & Inkomen A2-gemeenten. Vervult nu 
interim-opdrachten via POSG.

Bert Bosboom
Werkt via POSG als interim-manager



POSG – solide in flexibiliteit

Detachering
De professionals van POSG beschikken over bewezen 
kennis van het publieke domein en zijn inzetbaar 
op interim- en projectbasis. Bijvoorbeeld als uw 
organisatie kampt met een tijdelijk personeelstekort. 
Onze commerciële voorwaarden zijn hierbij sterk 
concurrerend ten opzichte van andere aanbieders 
van tijdelijke expertise. 

Het Mobiliteitsdienstverband is een overkoepelend 
programma voor loopbaancoaching en arbeidsmarkt-
bewerking, dat het zelfregisserend vermogen en de 
werkneembaarheid van professionals structureel 
ontwikkelt. Hierdoor kunt u voor tijdelijke projecten 
per direct beschikken over breed inzetbare, 
zelfregisserende professionals met aantoonbare 
ervaring in het publieke domein. 

Desgewenst bieden wij omscholings- en bemidde-
lingsprogramma’s voor specifieke segmenten van 
de arbeidsmarkt. Hiermee stellen wij mensen in 
staat hun loopbaan te vervolgen in beroepen en 
sectoren waarvoor schaarste bestaat. Bijvoorbeeld 
onderwijs, zorg of logistiek. Door een combinatie van 
detachering, (om)scholing en expertise-opdrachten, 
waarbij een kandidaat kennis en ervaring opdoet in 
een nieuwe werkomgeving, kan hij of zij de stap naar 
een nieuw beroep daadwerkelijk maken. 

Wij detacheren professionals met een bewezen staat van dienst en 
selecteren altijd de meest geschikte kandidaat. Zo weten wij organisaties  
en mensen binnen een competitief speelveld succesvol te verbinden.



Interim
Tijdelijke expertise voor complexe publieke vraag-
stukken – daarvoor bent u bij POSG aan het goede 
adres. Wij hebben een vooraanstaande positie op de 
arbeidsmarkt in het publieke domein. En beschikken 
over een groot en kwalitatief hoogwaardig netwerk 
van ervaren interim-managers en -bestuurders. 

Dit kunnen mobiliteitskandidaten zijn; zelfstandig 
gevestigde professionals zijn die via POSG substan-
tiële opdrachten verwerven; of mensen die via POSG 
een betekenisvolle loopbaanstap zetten in de vorm 
van een tijdelijke opdracht.

POSG – solide in flexibiliteit



“POSG ontzorgt”



Mijn ervaring met POSG

Sinds zes jaar ben ik zelfstandig ondernemer. 
Daarvoor werkte ik bij een uitzendorganisatie in 
diverse functies; van uitzendconsulent tot key 
accountmanager. Hoe hoger ik in de organisatie 
kwam, hoe minder contact ik met mensen had. 
Uiteindelijk miste ik dat contact zó, dat ik besloot 
om mijn oude liefde – maatschappelijk werk – weer 
nieuw leven in te blazen. Ik volgde een opleiding aan 
de Academie voor Counseling en Coaching en waagde 
de stap als zelfstandig ondernemer. 

Vier jaar geleden kwam ik via via in contact met 
POSG. Namens Rijkswaterstaat zocht POSG Van 
Werk naar Werk-adviseurs op interim-basis. Vanaf 
het eerste gesprek was er een klik en is POSG een 
prima opdrachtgever gebleken. Ik vind het vooral 
prettig dat de lijntjes kort zijn en dat ik altijd even 
met ze kan sparren. Daarnaast ontzorgen ze me 
onder andere op administratief vlak, zodat ik me 
helemaal kan focussen op mijn werk. Heel plezierig. 

POSG is nog steeds één van mijn opdrachtgevers, 
maar ik werk ook voor andere klanten. Dat vind ik als 
zzp’er heel belangrijk: ruimte voor andere opdrachten. 
POSG snapt dat. Ik geniet van mijn werk. Ik help 
mensen graag een stapje vooruit. In individuele 
begeleidingstrajecten probeer ik alles te geven. Ik wil 
oprecht dat diegene die om hulp vraagt, ook wordt 
geholpen. Regelmatig hoor ik dat ik veel energie geef 
en dat ik een optimist ben. Dat klopt ook wel. Ik ben 
iemand die altijd wel ergens mogelijkheden ziet!

Ilse Lucassen
Zelfstandig interim-manager, 
coach en trainer



Mobiliteitsoplossingen voor organisaties op 
korte en lange termijn
Binnen het openbaar bestuur spelen tal van 
ontwikkelingen die impact hebben op organisaties. 
Het kan zijn dat u te maken heeft met een fusie 
of reorganisatie. Misschien moet uw organisatie 
taken opnemen of juist afstoten. De arbeidsmarkt 
fl exibiliseert terwijl marktwerking toeneemt. 
Wellicht loopt er talent bij u weg omdat er geen 
doorstroming is aan de top. Hoe het ook zij, 
sommige ontwikkelingen vragen om een tactische 
en tegelijkertijd strategische benadering van 
arbeidsmobiliteit. Zodat u uw doelstellingen kunt 
behalen.

POSG helpt organisaties met resultaatgericht 
maatwerk op het gebied van personele mobiliteit. 
Dit resulteert in maximale schaalbaarheid en 
fl exibiliteit bij het managen van complexe personele 
vraagstukken. Op korte termijn spelen vaak 
individuele dossiers. Terwijl u op lange termijn juist 
de kerntaken van de organisatie wilt borgen met 
duurzaam personeelsbeleid. Hiervoor hebben we 
bij POSG verschillende mobiliteitsoplossingen en 
-instrumenten tot onze beschikking. 

Werken aan de ontwikkeling van mensen en 
organisaties
Wat ook de vraagstukken zijn waarmee uw organisatie 
te maken heeft, deze hebben altijd gevolgen voor 
uw mensen. POSG helpt u deze gevolgen om te 
zetten in kansen. Voor u en uw medewerkers. 
Met dienstverlening die naadloos aansluit op 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Want bij POSG 
verbinden we de doelstellingen van organisaties aan 
de persoonlijke en professionele doelen van mensen, 
ook als deze uiteenlopen.

Nu eens heeft u te maken met een tekort aan 
personele capaciteit en heeft u behoefte aan instroom 
van professionals. Terwijl u op een ander moment 
wellicht de ontwikkeling van uw medewerkers 
wilt faciliteren in een andere functie. Of met een 
loopbaanstap buiten de organisatie. In al deze 
gevallen kan POSG u met maatwerk van dienst zijn.

Mobiliteit als middel om 
organisatiedoelstellingen 
te behalen



Essentie van de publieke zaak
De dienstverlening van POSG gaat uit van de 
essentie van de ambtelijke professionaliteit: de 
begaanheid met, of zo u wilt, de roeping voor de 
publieke zaak. In tegenstelling tot een bedrijf, 
kiest de overheid niet zelf de taken waarvan ze het 
meeste succes verwacht. Het gaat veeleer om ‘de 
gezaghebbende toedeling van waarden in en ten 
behoeve van de samenleving’, zoals de politicoloog 
David Easton het omschrijft. Dit gegeven maakt de 
context van het openbaar bestuur zeer specifi ek. 
Onze dienstverlening houdt rekening met met deze 
specifi citeit.
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“Door POSG heb ik  
mijn vleugels uit  
kunnen slaan”



Mijn ervaring met POSG

Ik heb het 25 jaar erg naar mijn zin gehad bij mijn 
voormalig werkgever. In mijn laatste functie was 
ik lid van een hecht vierkoppig MT. Vanwege een 
fusie viel het oude team langzaam uit elkaar. De 
nieuwe situatie paste mij niet. Ik ging op zoek naar 
een nieuwe uitdaging die ik vond in een Mobiliteits-
dienstverband van POSG. Vanuit hier kreeg ik de kans 
om nieuwe wegen te bewandelen. 

Bij POSG vond ik voldoening in het vervullen van 
tijdelijke functies bij verschillende gemeenten.  
Zo heb ik lange tijd gewerkt als gemeentesecretaris 
bij de deelgemeente Hoek van Holland. Een uit-
dagende opdracht waarbij ik tegelijk als manager 
Gebiedsontwikkeling betrokken ben geweest bij 
een substantieel aantal bouwprojecten in Hoek 
van Holland. Ook heb ik bij diverse gemeenten 
opdrachten vervuld als financieel adviseur en 
adviseur voor het college van B&W.

Het interim-werk dat ik via POSG heb gedaan, beviel 
mij zo goed, dat ik inmiddels de stap heb gemaakt 
naar het zelfstandig ondernemerschap. Ik vervul nu 
als ZZP’er diverse opdrachten bij overheidspartijen. 
Door de ervaring die ik bij POSG heb opgedaan en de 
kansen die ik heb gekregen, heb ik uiteindelijk deze 
stap durven nemen. En daar ben ik erg trots op!

Anton Daamen 
Voorheen Hoofd Middelen bij de Gemeente Zundert. 
Is na een dienstverband bij POSG nu aan het werk als 
zelfstandig adviseur voor de overheid. 

Anton Daamen
Is na een dienstverband bij POSG aan het werk 
als zelfstandig adviseur voor de overheid



Over POSG. Visie, missie 
en werkneembaarheid

Visie
De bestaansgrond van POSG is de maatschappelijke 
relevantie van onze dienstverlening: duurzame 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor halen mensen het 
maximale uit zichzelf en hun carrière, en vergroten 
zij hun personele mobiliteit en werkneembaarheid. 
Zo zijn zij in staat meer te betekenen voor 
hun naaste omgeving, hun werkgever(s) en de 
samenleving.

Missie
De persoonlijke groei en werkneembaarheid van 
mensen duurzaam ontwikkelen. Zo creëren we 
zowel voor hen als voor organisaties kansen én 
oplossingen op het gebied van loopbaanmobiliteit.

Werkneembaarheid
De moderne werknemer staat steeds meer aan 
het vliegwiel van de eigen levensloop. Hij of zij is 
in toenemende mate werkondernemer. Regisseur 
van de eigen loopbaan. De komende jaren zal de 
arbeidsmarkt in het teken staan van zelfregisserend 
vermogen.

Ontwikkeling van werkneembaarheid is hierbij 
cruciaal, omdat dit resulteert in meer professionele 
autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam 
loopbaanperspectief. Zo komen mensen op de 
arbeidsmarkt daadwerkelijk verder. En zijn zij van 
grotere waarde voor organisaties.



Duurzame loopbaanontwikkeling is de essentie van onze dienstverlening. 
Wij verbinden de doelstellingen van organisaties aan de persoonlijke en 
professionele doelen van mensen. Dat doen wij met een veelomvattend 
aanbod van tactische en strategische mobiliteits- en interim-oplossingen.

Doordat wij het zelfregisserend vermogen en de werkneembaarheid van 
mensen structureel ontwikkelen, kunnen organisaties beschikken over 
breed inzetbare, professionals met aantoonbare ervaring in het publieke 
domein. Zo realiseert POSG continuïteit in beweging. En brengen wij 
mensen verder.

POSG brengt 
mensen verder



Contact

088 330 20 00
info@posg.nl
www.posg.nl

Vestigingen POSG

Vestiging ’s-Hertogenbosch
Lekkerbeetjesstraat 2-4
5211 AL  ’s-Hertogenbosch

Vestiging Amsterdam
Alpha Tower
De Entree 19-21
1101 BH  Amsterdam

Vestiging Den Haag
New Babylon
Anna van Buerenplein 49
2595 DA  Den Haag

Vestiging Zwolle
Kantoorgebouw L’Etoile
Koggelaan 73-79
8017 JN  Zwolle
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