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Duurzame loopbaanstap verzekerd  
APPA begeleiding bij POSG is gericht op duurzame loop baan
ont wikkeling, toegesneden op de hogere echelons van het 
openbaar bestuur en publieke domein. Naast uiteenlopende 
politiek ambtsdragers, participeren ook managers en 
bestuurders, waarmee POSG een zeer divers platform aan 
contacten biedt, en zich hierin onderscheidt van andere 
bureaus. Ons externe netwerk is bovendien dusdanig 
omvangrijk, dat ook uitstroom van kandidaten meer gevarieerd 
is dan bij menig ander bureau.

Persoonlijk leerproces 
We bieden een veelomvattende benadering waarin persoonlijke 
begeleiding de rode draad vormt en jouw situatie en behoeften 
leidend zijn. Onze coaching geeft je ruimte voor reflectie en 
tijd om je te oriënteren. Binnen het traject kun je daarnaast 
kiezen uit een breed palet aan groepsgerichte activiteiten: 
zoals workshops, trainingen en themabijeenkomsten. Dit alles 
is gericht op het vergroten van je werkneembaarheid, waarbij 
het gaat over betekenisgeving en koersbepaling maar vaak ook 
om persoonlijke ontwikkeling. Je vergroot hiermee je kansen 
op de arbeidsmarkt, waardoor je weloverwogen een nieuwe 
carrièrestap kunt zetten. Hiermee blijf je professioneel en 
maatschappelijk gezien van toegevoegde waarde en houd je 
grip op je loopbaan.

Resultaatgerichte aanpak door enthousiast team
POSG beschikt over een divers team van ervaren senior 
loop baan adviseurs. Allen zijn gecertificeerde Register Loop
baan professionals. Als geen ander kennen wij de doelgroep 
van (politiek) bestuurders en managers. We hebben ruime 
professionele en levenservaring met uiteenlopende 
achtergronden, variërend van consultancy, management 
tot executive search. De arbeidsmarkt heeft voor ons geen 
geheimen, ons netwerk is de (semi) publieke sector. Aandacht, 
creativiteit en daadkracht, kenmerken onze aanpak. We zijn 
trots op ons slagingspercentage, dat rond de 90% ligt.

Interim opdracht als opstap
POSG timmert al jaren succesvol aan de weg. Onze roots liggen 
oorspronkelijk in de overheid, bij het ministerie van Landbouw 
om precies te zijn. Sinds 2010 maakt POSG onderdeel uit 
van de GrowWork Group. De groep bestaat uit meerdere HR 
dienstverleners, zoals JS Consultancy. Door deze samenwerking 
beschikken wij over een nog groter landelijk, lokaal verankerd, 
netwerk. Dit netwerk stellen wij ruimhartig ter beschikking, wat 
de kans op zinvolle netwerkgesprekken of een interim opdracht 
groot maakt. Deze vormen vaak de opstap naar een duurzame 
loopbaanstap. POSG is met eigen, modern geoutilleerde 
kantoren gevestigd op vier plaatsen: Den Haag, Amsterdam, 
Den Bosch en Zwolle. 
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Regie nemen op je loopbaan en een 
succesvolle volgende stap maken? 
POSG maakt het waar en zorgt dat  
het ook voor jou gaat lukken!


