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Brochure ter informatie van hen die een beroep kunnen doen op 
loopbaanbegeleiding in het kader van de Algemene Pensioenwet 
Politieke Ambtsdragers (Appa). 
Deze wet regelt het pensioen en de sociale zekerheid van 
ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden 
bij provincies, commissarissen van de Koning, leden en (parttime) 
voorzitters van het dagelijkse bestuur van een waterschap.
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Een nieuwe verkiezingsronde met andere stemverhoudingen, het college 
of kabinet valt, een conflict binnen de fractie: aan elk politiek ambt komt 
ooit een einde. Wat doe je daarna? Keer je terug in de politiek of ga 
je je kennis en ervaring in een andere werkomgeving inzetten? En waar 
liggen dan je kansen? Deze vragen hoef je niet alleen te beantwoorden; 
als voormalig ambtsdrager krijg je begeleiding in het kader van de Appa-
regeling. Dan is het goed te weten dat Van Ede & Partners hiervoor een 
zeer succesvol programma biedt, speciaal voor (voormalig) politici en 
bestuurders. 

Al sinds de invoering van de Appa-regeling in 2010 zijn wij preferred 
supplier van APG voor de begeleiding van oud-politici. Van Ede & Partners 
heeft honderden voormalige politieke ambtsdragers naar een mooie 
volgende stap in hun loopbaan begeleid, van Kamerleden tot ministers, 
burgemeesters, gedelegeerden en wethouders. Wij bieden hiervoor een 
bewezen effectief en op maat gemaakt programma.

Ook met jou gaan we graag de zoektocht aan naar je nieuwe bestemming, 
doel- en resultaatgericht. Of je toekomst nu in het openbaar bestuur, het 
bedrijfsleven, de zorg of een eigen onderneming ligt, bij ons maak je een 
bewuste keuze die bij je past. En die daardoor ook duurzaam is.

Bij Van Ede & Partners kun je rekenen op:

-  een bewezen effectief en op maat gemaakt traject, toegespitst op
 (voormalig) politici/bestuurders
-  professionele begeleiding van senior coaches die ruime ervaring   
 hebben in politiek en bestuur
-  toegang tot ons uitgebreide en relevante netwerk

3CAREERS THAT MATTER



Jouw waarde voor de arbeidsmarkt

Als politicus ben je gewend lange dagen te maken, op de bres voor je 

idealen. Je zet je met hart en ziel in voor de samenleving, en daarbij kan  

het makkelijk gebeuren dat de arbeidsmarkt uit je gezichtsveld verdwijnt.

Wanneer je ambtstermijn dan ten einde loopt, rijzen opeens de vragen: 

hoe werkt het daar tegenwoordig? Wat heb ik aan de ervaring die ik 

als politiek ambtsdrager heb opgedaan? Waar zit mijn waarde voor de 

arbeidsmarkt? En hoe maak je daar letterlijk werk van?

Jouw unieke talenten
Bij Van Ede & Partners krijg je snel helder inzicht in je talenten én jouw 

aanbod voor de arbeidsmarkt. Het mooie is dat je als (voormalig) politiek 

ambtsdrager vaak kwaliteiten hebt waar op veel plaatsen vraag naar is. 

Zoals een grote maatschappelijke betrokkenheid en een sensitiviteit voor 

uiteenlopende belangen. Je kunt omgaan met druk en onregelmatige 

werktijden, sturen op hoofdlijnen en partijen verbinden. Grote kans ook 

dat je communicatief zeer vaardig bent, dat spreken in het openbaar je 

makkelijk afgaat en dat je in staat bent in korte tijd grote hoeveelheden 

informatie te verwerken. Onze begeleiding helpt je om jezelf met al je 

sterke eigenschappen in de arbeidsmarkt te positioneren.

De kracht van een goed netwerk
Tegelijkertijd introduceren we je actief in het uitgebreide netwerk van 

Van Ede & Partners; met tientallen coaches met ervaring in alle mogelijke 

sectoren en duizenden oud-cliënten op invloedrijke posities overal in de 

samenleving, weten we altijd ingangen te bieden die je verder helpen. 

Ook het netwerk dat je zelf in je zittingstermijn hebt opgebouwd, kan van 

grote waarde zijn. Voor jezelf én voor de arbeidsmarkt. Of je nu als oud-

Kamerlid veel Haagse contacten hebt, of als wethouder thuisgeraakt bent 

in publiek-private samenwerkingsverbanden, je bent in staat deuren te 

openen die voor anderen gesloten blijven. Het is de kunst om dit netwerk 

strategisch in te zetten. In ons begeleidingstraject voor (voormalig) politici 

en bestuurders besteden we ook hieraan ruime aandacht.
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Wat kun je verwachten?

Misschien heb je de neiging om direct de markt op te gaan, snel weer 

aan het werk. Maar wil je uit je loopbaan naast een inkomen ook plezier 

halen, dan is het belangrijk de rust te nemen om uit te zoeken waar je 

gelukkig van wordt. Met de Appa-begeleiding bij Van Ede & Partners krijg 

je hiervoor gegarandeerd ruimte, zonder vaart te verliezen. Het gaat erom 

dat je het heft in eigen handen neemt en welbewuste keuzes maakt.

Om dat te bereiken, gaan we te werk volgens een vaste structuur, maar de 

invulling van onze trajecten is hoogstpersoonlijk. Geënt op jouw situatie 

en jouw waarden, wensen en talenten.
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Persoonlijk profiel - Via een gedegen zelfanalyse breng je je eigen sterktes 

en zwaktes en (soms onbenutte) mogelijkheden in kaart. Je ontdekt opnieuw 

wat je werkelijk drijft en waar je goed in bent. Om aan de hand daarvan tot je 

unieke aanbod in de markt te komen.

Keuzes in je loopbaan - Met je persoonlijke profiel als basis onderzoeken we 

welke loopbaankeuzes bij je passen: in wat voor omgeving en met wat voor 

taken gaat het bij jou bruisen en borrelen?

De markt verkennen - Een belangrijk onderdeel van ons Appa-programma is 

gericht netwerken. We helpen je over drempels heen en geven je handvatten 

om je overtuigend te positioneren en daarbij ons en je eigen netwerk voor je 

te laten werken.

Naar je volgende stap - Veel Appa-cliënten vinden met onze begeleiding een 

baan bij ngo’s, in de semipublieke sector of het bedrijfsleven. Anderen beginnen 

een eigen onderneming. Ook kiezen ze voor een waaier aan activiteiten – 

bijvoorbeeld een klein dienstverband in combinatie met commissariaten en 

een eigen bedrijf. Wat het ook wordt, we ondersteunen je daar actief bij.

Individuele begeleiding en groepsactiviteiten
Onze Appa-trajecten zijn een combinatie van individuele begeleiding door 

een coach en/of psycholoog en waardevolle ontmoetingen in groepssessies 

en -trainingen die je helpen je traject tot een succes te maken. Tijdens de 

individuele begeleiding krijg je de persoonlijke aandacht die je nodig hebt. In 

de groepssessies deel je ervaringen met anderen die net als jij zoekende zijn. 

Dat levert waardevolle ontmoetingen op.



Waarom wachten met je te oriënteren op de arbeidsmarkt tot je politieke 

loopbaan ten einde loopt? Je kan nú al beginnen. In ons pre-Appa-traject 

krijg je in een beperkt aantal sessies inzicht in hoe je je kennis en ervaring, 

maar ook je drijfveren en talenten kunt inzetten in de arbeidsmarkt. Zo 

ben je alvast voorbereid als je straks afzwaait, onverhoopt opstapt of na 

de verkiezingen niet terug kan keren.

Voorsorteren met het 

pre-Appa-traject
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Altijd begeleiding die bij je past

Je krijgt begeleiding van een van onze tientallen coaches of psychologen, 

die allemaal als zelfstandigen voor Van Ede & Partners werken. Dit 

betekent dat zij naast loopbaanbegeleider bij Van Ede & Partners ook 

werkzaam zijn bij andere organisaties of een eigen praktijk hebben. 

Dit maakt hen de ideale sparringpartners: zij staan met hun voeten in 

de klei, weten wat er speelt in de markt en wat er nodig is om hierop 

in te spelen. En door de grote variatie in werkervaring, opleiding en 

netwerk van onze coaches, psychologen en professionals kunnen we je 

altijd Appa-begeleiding bieden die bij je past. Op hoog niveau: Van Ede 

& Partners hanteert strenge selectieprocedures voor professionals, waarin 

behalve achtergrond, loopbaan, opleiding en netwerk ook relevante en 

uitgebreide levenservaring zwaar meeweegt. 
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Onze vestigingen

Wil je meer weten over onze Appa-

begeleiding of andere trajecten? 

Neem dan contact op met de vestiging 

van Van Ede & Partners bij jou in de 

buurt.

Amsterdam

Niels Schotanus

020 673 4039

Breda

Dinja van Gestel

076 565 6509

Rotterdam

Monique de Koning

010 412 0022

Den Haag

Huib Bartels

070 351 4011

Zeist

Hans Boer

Zeist: 030 693 2446

Arnhem | Enschede 

Tim Arends

026 364 4111

Eindhoven | Maastricht 

Wim van Golstein Brouwers

040 245 7220

Groningen | Zwolle

Annemarie Resink

Groningen: 050 312 3485

Zwolle: 038 421 0288


