
Vorige functie Nieuwe functie

Directeur Internationale 
Onderwijsorganisatie       

Directeur NGO

Manager ICT GGD Interim-manager 
Bedrijfsvoering

Stafadviseur flexpool 
gemeente

Adjunct Griffier gemeente

Voorzitter College van 
Bestuur ROC

Kwartiermaker 
Bedrijfsvoering universiteit

Concernmanager gemeente Griffier Provincie

Directeur Werkbedrijf Docent Wiskunde VO school

Hoofd P&O veiligheidsregio Senior Adviseur HR gemeente

Teamleider Beheer 
Waterleidingbedrijf

Clusterhoofd ICT Beheer 
waterschap

Teammanager 
Projectrealisatie gemeente

Interimmanager Adviesbu-
reau in ruimtelijke domein

Hoofd Communicatie, 
Crisisbeheersing en 
Rampenbestrijding 
hoogheemraadschap 

Manager Dienstverlening 
gemeente

Directeur Werkbedrijf 
gemeente

Directeur zorgorganisatie 

Directeur-bestuurder Fonds 
in cultuursector

Directeur Kenniscentrum  
in cultuursector

Manager Research  
Nederlandse denktak

Directeur Research Kennis-
instituut in buitenland

Adjunct-directeur 
belastingkantoor voor 
regiogemeenten

Manager ZBO  

Uitstroom kandidaten Hoger Management
Onderstaand een greep uit de succesvolle begeleidingen die 
onze managing consultants in 2018 hebben bewerkstelligd.

Uitstroom Politiek Bestuurders 
Binnen de doelgroep Politiek Bestuurders hebben  
wij in 2018 diverse kandidaten naar een nieuwe 
functie begeleid. Zo zijn voormalig wethouders, 
burgemeesters, bestuurders van provincies en 
waterschappen en Tweede Kamerleden door onze 
managing consultants begeleid naar functies als:

• Directeur Brancheorganisatie in de Zorg
• Programmamanager Recreatieschap
• Chief Information Officer bij Shared service 

organisatie van gemeenten 
• Directeur koepelorganisatie van patiënten, 

zorgverleners en onderzoekers
• Lid Raad van Advies van een ZBO
• Lid Raad van Toezicht Onderwijsinstelling
• Wethouder
• Lid Dagelijks Bestuur waterschap
• Juridisch Adviseur voor het ruimtelijke domein  

bij gemeenten (zzp)

Uitstroom naar ondernemerschap
Binnen de doelgroep van Hoger Management en 
bestuur ambiëren kandidaten ook het zelfstandig 
ondernemerschap. POSG biedt hen een speciaal 
ondernemerstraject waarmee deze stap geheel 
begeleid en met ondersteuning van onze managing 
consultants wordt gezet. In 2018 hebben we 
diverse kandidaten begeleid richting zzp’er, met 
opdrachten als interim-manager, adviseur of 
consultant. Dit betrof onder meer een Griffier bij 
een gemeente, MD Consultant bij de Rijksoverheid, 
Wethouder, Projectmanager bij een waterschap, 
Programmamanager Economie bij een gemeente 
en Voorzitter College van Bestuur bij een ROC.

Deze factsheet heeft betrekking op kandidaten uit de doelgroep  
Hoger Management en Bestuurders die bij POSG in begeleiding waren 
en in 2018 ander werk hebben gevonden. Het slagingspercentage 
van deze doelgroep in 2018 betreft 89%. Van onze uitgestroomde 
kandidaten heeft ruim 29% eerst een detacherings- of interimopdracht 
vervuld om uiteindelijk tot een structurele loopbaanstap te komen.

Factsheet 2018 
Uitstroom Hoger Management en Bestuurders 89%

uitstroo m 2018


