
Vorige functie Nieuwe functie

Algemeen Directeur 
Waterschap

Algemeen Directeur 
gemeentelijk 
samenwerkingsverband 
voor bedrijfsvoering 

Gemeentesecretaris Concernmanager 
Bedrijfsvoering gemeente 

Directeur Uitvoerings
organisatie Rijk 

Zzp’er met opdracht als 
programmamanager bij een 
ministerie

Directeur natuurorganisatie Programmamanager 
natuurorganisatie 

Adjunct 
gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Facility Manager gemeente Manager vakantiepark 

Chief Information Officer  Manager Informatisering 
en Automatisering bij een 
landelijk justitiële instelling

Manager Openbare Werken 
gemeente

Directeurbestuurder 
zorgorganisatie voor 
ouderen

Adjunct
gemeentesecretaris 

Interimmanager Pool Rijk

Teamleider Realisatie 
gemeente 

Teamleider Advies bij 
Bouw Adviesbureau

Omgevingsmanager 
provincie

Adviseur waterschap

Strategisch Adviseur GGD Strategisch Adviseur 
gemeente 

Uitstroom kandidaten Hoger Management
Onderstaand een greep uit de succesvolle begeleidingen 
die onze managing consultants in 2020 hebben 
bewerkstelligd.

Uitstroom politiek ambtsdragers 
Binnen de doelgroep politiek ambtsdragers hebben  
wij in 2020 diverse kandidaten naar een nieuwe 
functie begeleid. Zo zijn voormalig wethouders, 
burgemeesters, bestuurders van provincies en 
waterschappen, ministers en Tweede Kamerleden 
door onze managing consultants begeleid naar 
functies als:

• Burgemeester
• Voorzitter brancheorganisatie in het onderwijs
• Programmadirecteur provincie
• Senior Adviseur Public Affairs bij een ROC
• Projectleider gemeente
• Programmamanager Recreatieschap
• Directeur P&O bij een landelijk 

detacheringsbedrijf
• Wethouder bij een andere gemeente
• Zzp’er in financieel management en control

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 2020 hebben we diverse 
kandidaten begeleid richting zzp’er, met opdrachten 
als interimmanager, adviseur of consultant. Dit 
betrof onder meer een Manager Ruimte bij een 
gemeente, Lid Tweede Kamer, Teammanager ICT 
gemeente, HR adviseur GGD, Concerncontroller 
GGD en een wethouder.

Deze factsheet heeft betrekking op kandidaten uit de doelgroep  
Hoger Management en Bestuurders die bij POSG in begeleiding waren 
en in 2020 ander werk hebben gevonden. Het slagingspercentage 
van deze doelgroep betreft ook in 2020 weer 90%. Van onze 
uitgestroomde kandidaten heeft ruim 30% eerst een detacherings of 
interimopdracht vervuld als tussenstap naar duurzame loopbaanstap.

Factsheet 2020 
Uitstroom Hoger Management en Bestuurders 90%

uitstroo m 2020


