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Ieder mens bezit talenten. Door de volle waarde hiervan 
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Ondernemen met talenten

Soms bevind je je op een kruispunt waarop zich vragen aandienen. Waar 

sta ik nu? Waar wil ik heen? Welke mogelijkheden liggen voor mij open? 

Onder begeleiding van Van Ede & Partners ontdekt u wat u werkelijk drijft 

en wat voor werk en werkomgeving bij uw verdere ontwikkeling passen.

Van Ede & Partners heeft al veel voormalig politieke ambtsdragers  

begeleid naar nieuw werk. Dat kan een baan in loondienst zijn, maar 

ook een eigen onderneming. Daarbij ontwikkelden we een unieke visie 

op persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling waarin zelfontplooiing, 

zingeving en respect centraal staan. Respect voor tijdloze waarden, de 

samenleving, maar vooral voor de individuele mens.

Van Ede & Partners laat zich inspireren door mensen en tradities uit 

heden en verleden die visie hebben. In ons gedachtegoed formuleren wij 

onze eigen visie op de mens, het leven, de maatschappij, de wereld. Wij 

beschikken over een uitgebreid netwerk waarmee we sterk zijn geworteld 

in de maatschappij en de concrete praktijk van alledag. Tegelijkertijd is 

Van Ede & Partners een spirituele organisatie. 

Wij geloven in de menselijke waardigheid en in het vermogen van ieder 

mens om te groeien naar bewustzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Verantwoordelijkheid nemen betekent in onze visie: vanuit de eigen 

waarden, kwaliteiten en drijfveren een antwoord geven op de situatie 

waarin u zich bevindt. Wij stemmen onze persoonlijke programma’s 

individueel af op uw specifieke situatie en vragen. 
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    Ik beschouw het 
afgelopen jaar als een 
grote ontdekkingstocht.

   Het ontdekken van 
mijn sterke (en zwakke) punten, 
het (her)ontdekken van mijn 
kernkwaliteiten, het ontdekken 
dat mensen het niet vervelend 
vinden als je ze om hulp of 
feedback vraagt, het ontdekken 
dat mijn grenzen veel verder 
weg liggen dan ik dacht, 
ook fysiek. Dit jaar ben ik de 
drempel “ik kan niet hardlopen” 
overgestapt en loop nu drie keer 
in de week minimaal 5 km.

Oud-cliënt Van Ede & Partners



Wat kunt u van ons verwachten?

Van Ede & Partners begeleidt u naar werk in een omgeving waar u en 

uw kwaliteiten van waarde én duurzaam inzetbaar zijn. Samen met ons 

onderzoekt u de kwaliteiten en talenten waarmee u in de wieg bent 

gelegd en de vaardigheden die u daarna ontwikkeld heeft. U wordt 

zich bewust van de diepere drijfveren achter uw carrière. U verkrijgt een 

helder inzicht in uw ambities en inzetbaarheid. 

We gaan met u op zoek naar posities in de maatschappij, het politieke 

veld of in het bedrijfsleven die daarbij aansluiten. We ontwikkelen samen 

met u een strategie naar een nieuwe werkkring. Al doende definieert u 

haarscherp wat uw aanbod naar de markt is en hoe u dit aanbod in de 

markt zet. Wij reiken tools en trainingen aan waarmee u de daad bij het 

woord kunt voegen. We laten u ondernemen met uw talenten.

Onze trajecten zijn gebaseerd op individuele begeleiding in combinatie 

met workshops en trainingen. Praktische trainingen zoals Personal 

Branding, LinkedIn, communicatievaardigheden en Professioneel Toezicht. 

Maar ook verdie-pende workshops als bijvoorbeeld Mindfulness die u 

ondersteunen in uw proces. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden 

masterclasses te volgen die aansluiten bij uw persoonlijke behoefte. Denk 

bijvoorbeeld aan een training onderhandelen. 

Wij leveren maatwerk en stemmen de inhoud en opbouw van ieder traject 

af op de cliënt. We maken u bewuster, krachtiger en gemotiveerder. 

Onze begeleiding is er op gericht niet zomaar een baan te vinden. Wij 

begeleiden onze cliënten op weg naar hun bestemming. De begeleiding 

van Van Ede & Partners leidt ertoe dat uw loopbaan niet alleen meer 

betekenis krijgt maar ook van een nieuwe, frisse impuls wordt voorzien.
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Wensen zijn voorgevoelens 
van hetgeen u in staat bent 
daadwerkelijk te realiseren”.
Goethe



Persoonlijke begeleiding in 
combinatie met groepstrainingen 
en workshops

Van Ede & Partners gaat ervan uit dat ieder mens uniek en getalenteerd is. 

Bijna niemand is dat in al zijn veelzijdigheid van zichzelf bewust. Wat ons 

vanzelf heel goed afgaat, vinden we namelijk heel gewoon. Terwijl juist 

dát doorgaans heel bijzonder is! 

We gaan op zoek naar uw zogenaamde kernrol. Dat is de rol die u overal 

en altijd ‘als vanzelf’ inneemt. De rol die geen energie kost maar energie 

oplevert. Onderdeel van het traject kan een zelfanalyse zijn en één of 

meer gesprekken met een psycholoog van Van Ede & Partners. Indien 

nodig kan een test worden afgenomen om het inzicht te verbreden. 

Op weg naar nieuw werk wordt u begeleid door uw vaste consulent, die 

u op regelmatige basis spreekt in sessies van 1 uur. Bij Van Ede & Partners 

werken 80 consulenten en/of psychologen die ieder hun eigen loopbaan 

hebben (gehad) in de top van diverse organisaties in uiteenlopende 

sectoren. Samen met de intaker of psycholoog bepalen we welke 

consulent het best bij u past. Wat een goede match is hangt onder meer 

af van de chemie, de benodigde kennis en vaardigheden, werkervaring en 

ook de wijze van denken en werken. 

Samen met uw consulent bepaalt u welke workshops en trainingen voor 

u op z’n plaats zijn. Zo volgt u uw eigen unieke traject. U krijgt volop de 

mogelijkheid uit te vinden wat daadwerkelijk bij u past en daarnaar te 

handelen. U bewust worden van uw uniekheid en talenten geeft kracht 

en inspiratie. Met als resultaat focus en energie.
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  Terugkijkend kan ik 
zeggen dat het me 
veel gebracht heeft, 
met name het

groepsproces in de trainingen. 
De feedback die je krijgt van 
mensen die je in eerste instantie 
in het geheel niet kent is echt 
heel bijzonder, waardevol en 
verbazend waar.”

Oud-cliënt Van Ede & Partners
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Een nieuwe baan vinden

Minstens zo waardevol als de individuele begeleiding zijn de groeps-

trainingen die u krijgt aangeboden. Zoals de profieltraining, waarbij 

u uw kernkwaliteiten, ambitie en drijfveren benoemt. De campagne-

training richt zich direct op de arbeidsmarkt. We gaan aan de slag met 

presentatievaardigheden en besteden aandacht aan het curriculum vitae. 

U kunt oefenen om u op authentieke wijze te profileren, om te netwerken 

en solliciteren op een manier die bij u past.

We leven in een wereld die zo snel verandert dat over 10 jaar zo’n 60% 

van de mensen werk verricht in nieuwe sectoren. De informatie-snelweg 

transformeert onze samenleving in rap tempo. Het belang van netwerken 

neemt daarbij toe. Van Ede & Partners stelt u verschillende netwerken ter 

beschikking om te leren netwerken en om u te oriënteren op de sector of 

het politieke veld waarin u een baan zoekt.

Iedere vestiging van Van Ede & Partners kent een Outer Circle, een 

uitgebreid netwerk bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties 

in uiteenlopende sectoren, voornamelijk directeuren. Daarnaast heeft 

Van Ede & Partners ambassadeursraden bestaande uit ex-cliënten die 

bereid zijn om met kandidaten een gesprek aan te gaan. Ook krijgt u 

toegang tot onze besloten LinkedIn groep, die inmiddels meer dan 3000 

leden telt. Met behulp van deze netwerken kunt u uw aanbod toetsen op 

bruikbaarheid en ingangen vinden in de gewenste richting.

De methoden van Van Ede & Partners zijn er op gericht cliënten te 

ondersteunen bij het aangaan van wezenlijke verbindingen, vanuit hun 

eigen talenten. U verwerft een helder profiel en een aangescherpt aanbod 

waarmee u de arbeidsmarkt op kunt. En u leert hoe u dit naar buiten kunt 

brengen. U verkent de arbeidsmarkt, stelt een campagneplan op en gaat 

daarmee met ondersteuning van uw consulent aan de slag. 
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ZZP-er/Eigen onderneming starten

Mogelijk bestaat aan het begin of tijdens het traject de behoefte om te 

onderzoeken of u een eigen onderneming wilt starten en/of dat u als ZZP-

er aan de slag wilt. Deze routes brengen andere aspecten met zich mee 

dan indien u een baan bij een werkgever ambieert. Het onderzoeken van 

deze alternatieven, inclusief of deze in de huidige fase van uw leven bij u 

passen, vraagt de nodige aandacht. Van Ede & Partners staat graag met u 

stil bij alle aspecten van deze alternatieven.



Het logo van Van Ede & Partners is een jongetje op een gans. Dit jongetje 

is Nils Holgersson, de hoofdpersoon uit het boek van Selma Lagerlöf. In 

dit boek maakt Nils op de rug van een gans een wonderlijke reis door 

Zweden. Nils staat model voor de mens die zichzelf los probeert te 

maken van zijn gewoonten en denkpatronen. Vooral van de meningen 

over zichzelf, waarbij hij geneigd is zich klein te maken. Tijdens de reis 

maakt hij kennis met een veel grotere wereld. Het is in dat contact dat 

hij uiteindelijk zijn eigen ware grootte ontdekt. In deze symboliek zit de 

ontwikkeling die cliënten bij Van Ede & Partners doormaken.
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