
Vorige functie Nieuwe functie

Directeur Ontwikkeling & 
Realisatie Gemeente

Directeur commerciële 
vastgoed ontwikkelaar

Manager Bedrijfsvoering 
Gemeente             

Teamleider Advies Gemeente

Hoofd Bureau RIEC Landelijk aanjager Openbaar 
Ministerie

Kwartiermaker organisatie 
voor Primair en Voortgezet 
Onderwijs

Bestuurssecretaris 
organisatie voor Primair 
Onderwijs

Manager Beleid & Advies 
Waterschap

Manager Technische Pool 
Provincie

Hoofd Brandweer 
Veiligheidsregio

Programmamanager Onder-
mijning Criminaliteit RIEC

Teamleider Waterbedrijf   Ondernemer Outdoor 
centrum

Eigenaar zakelijke 
dienstverlener   

Businesscoach Onder-
nemerscentrum Hogeschool

Stafadviseur Justitiële 
Organisatie

Secretaris Branche 
organisatie Forensische Zorg

Teamleider Informatie-
management Waterschap

Teamleider ICT 
Drinkwaterbedrijf

Manager Installatie- 
en leidingbeheer 
Drinkwaterbedrijf

Manager Infraontwikkeling 
Drinkwaterbedrijf

Hoofd Staf Internationaal 
Kennisinstituut

Directeur Europees 
Consultancy Bureau

Ambassadeur Ministerie 
Buitenlandse Zaken 

Pastoraal counselor/
Relatietherapeut

Uitstroom kandidaten Hoger Management
Onderstaand een greep uit de succesvolle begeleidingen 
die onze managing consultants in 2021 hebben 
bewerkstelligd.

Uitstroom politiek ambtsdragers 
Binnen de doelgroep politiek ambtsdragers hebben  
wij in 2021 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:

• Burgemeester
• Manager Wonen bij een corporatie
• Consultant bij een adviesbureau
• Teammanager Overheid bij een internationale 

organisatie voor kwaliteitszorg
• Strategisch adviseur bij een gemeente
• Wethouder bij een andere gemeente
• Zzp’er: adviseur en projectleider in het openbaar 

bestuur
• Pakketje aan toezichthoudende nevenfuncties, 

vrijwilligerswerk en pensioen

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 2021 hebben we diverse 
kandidaten begeleid richting zzp’er, met opdrachten 
als interim-manager, projectleider of adviseur, Dit 
betrof onder meer een directeur-bestuurder van een 
gemeenschappelijke regeling op het vlak van ICT, een 
wethouder, een wetenschappelijk onderzoeker en 
docent, een concerndirecteur van een gemeente.

Deze factsheet heeft betrekking op kandidaten uit de doelgroep  Hoger 
Management en Bestuurders die bij POSG in begeleiding waren en in 
2021 ander werk hebben gevonden. Het slagingspercentage 
van deze doelgroep in 2021 betreft 90%. Van onze uitgestroomde 
kandidaten heeft ruim 30% eerst een detacherings- of interimopdracht 
vervuld als tussenstap naar een duurzame loopbaanstap.

Factsheet 2021 
Uitstroom Hoger Management en Bestuurders 90%

uitstroo m 2021


