De beeldvorming over de arbeidsmarktpositie van voormalig wethouders draagt veelal bij aan
een onvolledig en vaak weinig positief beeld. Ook de media versterken geregeld deze
beeldvorming.
De Transitium Groep - als grootste aanbieder van loopbaanbegeleiding voor bestuurders - én
BMC/PublicSpirit - als toonaangevend werving- en selectiebureau - willen niet alleen dit beeld
corrigeren en de doelgroep een hart onder de riem steken, maar willen ook onze waardevolle
ervaringen en aanbevelingen met u delen.
Wij nodigen u daarom graag uit op donderdag 23 april a.s. van 14.00 – 17.00 uur in ‘Stadscafé
De Observant’ in Amersfoort (Stadhuisplein 7, 3811 LM) om ons symposium voor u als zittend
of voormalig wethouder bij te wonen, met het volgende thema:
‘Een duurzaam loopbaanvervolg na het wethouderschap’

Programma
14.00 – 14.30 uur
14.30 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 15.15 uur
15.15 – 15.45 uur
15.45 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur

Inloop met koffie
Welkom door Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van
Vlaardingen en verbonden aan de Transitium Groep
Inleiding Arie-Paul Eijkelenboom, directeur van de Transitium Groep,
over loopbaanbegeleiding in het kader van (pré-)APPA
Inleiding Roel Wever, directeur BMC/PublicSpirit, over de
(ex-)wethouder als kandidaat in werving- en selectieprocedures
Inleiding David Moolenburgh, voorheen adjunct-directeur Zeeuwse
Zeehavens en wethouder Ronde Venen, sinds kort burgemeester van
Zandvoort
Pauze
Forumgesprek met Bas Eenhoorn, David Moolenburgh,
Arie Paul Eijkelenboom en Roel Wever, waarin o.a. uw vragen, uw (en
hun) best practices, handreikingen en aanbevelingen aan de orde komen
Napraten, netwerken onder het genot van een drankje.

Bent u (voormalig) politiek bestuurder, dan bent u ook van harte welkom!
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. In verband met de verwachte belangstelling is het
wenselijk om u aan te melden voor dit symposium. Dit kan per e-mail aan info@publicspirit.nl
o.v.v. uw naam, functie, gemeente en e-mailadres.
Het is niet mogelijk om deel te nemen aan dit symposium zonder voorafgaande aanmelding.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------*Indien u relatie bent van zowel BMC/PublicSpirit als van de Transitium Groep, kan het zijn dat u twee
uitnodigingen krijgt. Vanwege de AVG-wetgeving mogen wij e-mailadressen niet onderling uitwisselen.
*Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan de capaciteit van de locatie toelaat, zullen wij een
tweede bijeenkomst organiseren.

