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Mobiliteitstraject  
Toekomstgericht profi leren 
voor griffi ers

Griffi ers zijn over het algemeen zeer tevreden met hun baan. 

De vrijheid die de griffi er heeft, de contacten met mensen, de 

afwisselende omgeving; allemaal aantrekkelijke kanten van 

het vak. En de volgende carrièrestap die veel griffi ers willen 

zetten is dan ook vaak: naar grotere gemeenten. 

Toch is er ook leven na het griffi ersvak. Zijn er andere 

interessante werelden om in te werken en te fl oreren? 

Denk aan banen buiten de overheid, zoals de semipublieke 

sector, in de bestuurlijke sfeer van onderwijs of zorg, bij 

adviesbureaus of wellicht een heel andere branche. 

Om je te oriënteren en voor te bereiden op een volgende stap 

is door PublicSpirit en de Vereniging van Griffi ers samen een 

individueel mobiliteitstraject ontwikkeld.

Dit coachtraject “Toekomstgericht profi leren voor griffi ers” 

bestaat uit coachingsgesprekken, aangevuld met het doen 

van een online loopbaanadviesonderzoek. Daarnaast zal er 

tussentijds contact zijn, bijvoorbeeld in het kader van een 

sollicitatieprocedure. Dat kan zijn online, via telefonisch 

overleg of ingelaste gesprekken, afhankelijk van de actuele 

situatie.



Over PublicSpirit
PublicSpirit is als onderdeel van BMC Advies hét 
bureau als het gaat om excellente search, werving & 
selectie voor bestuurders, directie en topkader in 
de volle breedte van de publieke sector. Ook is 
PublicSpirit dé partner in HR-consulting op het 
gebied van carrièremanagement en mobiliteit. 
Ons bureau beschikt over een uitgebreid netwerk in 
de publieke sector.

Contact
Databankweg 26

3821 AL Amersfoort
033 - 445 9050

info@publicspirit.nl

Fase 1 
Hierin komt aan bod:
• Persoonlijk profiel scherp stellen (wie ben ik, 
 wat kan ik, welke rollen neem ik in welke situaties  
 aan, hoe ervaren anderen mij, et cetera);
• Organisaties en mogelijke functies/functie-
 gebieden in kaart brengen (huidige organisatie en  
 wat past realistisch verder bij mij);
• Communicatie (gesprekstypen, LinkedIn profiel,   
 verbale en non-verbale communicatie/presentatie  
 et cetera);
• Netwerken (verder activeren en inzetten van het  
 eigen netwerk en het netwerk van PublicSpirit). 

Hiervoor zijn over het algemeen 3 gesprekken van 1,5 
uur nodig, met een regelmaat van circa één gesprek 
per 2 weken. 

Fase 2 
Hierin komt aan bod:
• Identificeren en bespreken mogelijke 
 vervolgstappen (wat is de opgave, waarom zou ik  
 dit willen, waar sluit ik wel/niet op aan, waar is   
 mijn toegevoegde waarde en wat biedt het mij,   
 et cetera);
• Ondersteunen bij sollicitaties (‘openbare’ 
 vacatures, mogelijke vacante posities of 
 opdrachten via het netwerk et cetera);
• Vaststellen ‘sollicitatiestrategie’ (aansluiting cv  
 op vacature; leggen van accenten, advies bij   
 opstellen brief, voorbereiden en nabespreking   
 gesprek(ken), lessons learned);
• Voorbereiding van netwerkgesprekken, 
 nabespreking en follow-up. 

In de tweede fase gaat het om het uitvoeren,  
monitoren en bespreken van concrete activiteiten. 
Wij stellen voor om elke 3 à 4 weken een 
coachingsgesprek te voeren van een uur. Voortgang 
in activiteiten is belangrijk in deze fase en daarom 
combineren wij de gesprekken bij voorkeur met 
tweewekelijkse telefonische updategesprekken.

Start en doorloop 
Na aanmelding volgt een kosteloos individueel  
intakegesprek met de coach van PublicSpirit.  
Vervolgens kan het coachingstraject starten, deze 
heeft meestal een doorlooptijd van maximaal vier tot 
zes maanden. 

Investering 
Het traject bestaat uit:
• Fase 1: 3 gesprekken van 1,5 uur;
• Fase 2: 3 gesprekken van 1 uur;
• HRorganizer loopbaanadvies online vragenlijst en 
 nabespreking;
• Gebruikmaking van het netwerk en vacature-
 bestand van PublicSpirit;
• Tweewekelijkse telefonische updategesprekken.

De kosten bedragen € 2.750,-, waarbij VvG-leden een 
korting van 20% ontvangen. Het totale bedrag komt 
daarmee op € 2.200,- exclusief btw.

Aanmelding en meer informatie 
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, neem dan 
contact op met Erik van Kooten of Carine Leemereise 
van PublicSpirit: info@publicspirit.nl, 033 - 445 9050 
of kijk op onze website www.publicspirit.nl.
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