


APPA
U heeft als afgetreden politiek ambtsdrager kwaliteiten, die u op veel plekken kunt inzetten. U bent maatschappelijk betrokken en  
u kunt goed met druk, onregelmatige werktijden en uiteenlopende belangen omgaan. Stuk voor stuk kwaliteiten, die u kunt inzetten 
wanneer u opnieuw de arbeidsmarkt opgaat. 

Als u bent afgetreden, kan er veel op u afkomen. U stelt uzelf misschien vragen als: hoe ziet mijn toekomst eruit? Word ik opnieuw 
wethouder of bestuurder? Of is het tijd voor iets heel anders? Waar liggen mijn kansen? En hoe zit het met wachtgeld? In ons  
APPA-traject helpen wij u om zelf richting te geven aan uw toekomst.

PRÉ-APPA
Wanneer u nog werkzaam bent als bestuurder of politicus wordt u mogelijk herkozen. Maar het kan ook zijn dat uw politieke  
loopbaan ten einde loopt. Waarom zou u dan wachten met oriënteren op de arbeidsmarkt? U kunt nu al beginnen. In ons  
pré-APPA traject kunt u alvast uw mogelijkheden onderzoeken voor de voortzetting van uw loopbaan. Zo bent u beter voorbereid  
op uw toekomst.

DE WERELD NA DE POLITIEK
Na uw aftreden heeft u recht op een APPA-uitkering. Daarbij heeft u ook de plicht om te solliciteren. Dit is vastgelegd in de Algemene 
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Bent u nog werkzaam als bestuurder of politicus en wilt u alvast starten met een pré-APPA  
traject? Dan worden bij Gradus de kosten van dit traject in mindering gebracht op de kosten van de APPA-begeleiding. En het  
bespaart vaak tijd.

Volgens de APPA-regeling heeft u ook recht op loopbaanbegeleiding, want er komt veel kijken bij het vinden van een nieuwe baan. 
Wat is de waarde van uw ervaring als bestuurder? Wat kunt u nog met uw oude beroep? Is ondernemen misschien iets voor u?  
Onze loopbaanadviseurs begeleiden en inspireren u tijdens deze zoektocht.

WAT KUNT U VERWACHTEN? 
Misschien wilt u na uw politieke carrière direct weer de arbeidsmarkt op. Snel weer aan het werk. Maar wilt u uit uw werk niet alleen 
een inkomen, maar ook plezier halen? Dan is het belangrijk om even uit te zoomen en uit te zoeken waar u gelukkig van wordt.  
Onze APPA en pré-APPA trajecten bieden u hier volop de ruimte voor.

Onze begeleiding is gericht op bewustwording van uw eigen kracht, uw idealen, drijfveren, waarden, kennis, ervaring en talenten.  
Zo krijgt u inzicht in wat u allemaal in uw mars heeft. Vervolgens maken we een vertaalslag naar kansen op de arbeidsmarkt en kijken 
we concreet welke organisaties en opgaven bij u passen. En ook naar de mogelijkheden om in beeld te komen voor de juiste functie.

Als politiek ambtsdrager heeft u de ambitie om een maatschappelijke bijdrage te leveren.  
Toch komt er op enig moment een einde aan uw huidige functie. Dit kan uw eigen besluit zijn, 
maar het kan ook het resultaat zijn van een verkiezingsuitslag. U zult een nieuwe uitdaging  
moeten vinden. Wat gaat u doen? Keert u terug in de politiek? Of gaat u uw kennis en ervaring 
inzetten in een andere werkomgeving? Die vragen hoeft u niet alleen te beantwoorden: via de  
APPA-regeling kunt u hier begeleiding bij krijgen. Gradus biedt twee soorten trajecten aan: APPA 
en pré-APPA.



HOE ZIEN HET APPA- EN PRÉ-APPA TRAJECT BIJ GRADUS ERUIT? 
Onze trajecten bestaan uit een vaste structuur. Uiteraard is de invulling ervan persoonlijk. Afgestemd op uw situatie, waarden,  
kwaliteiten en wensen.

1.  Kennismaking 
Op onze locatie in Amersfoort starten we met een kennismaking, waarbij u de medewerkers van Gradus ontmoet. Zo krijgt u  
een indruk van Gradus en het traject. Als u na dit gesprek met ons verder wilt, maken we daarna verdere afspraken.

2.  Intake 
•  Tijdens de intakefase wordt u begeleid door een senior adviseur van Gradus. Deze fase bestaat uit:  

een nadere kennismaking waarin we onder andere uw oude functie, vakgebied, persoonlijke omstandigheden, locatiewensen, 
ontslagbeleving en voorkeuren bespreken

       • het op hoofdlijnen ontwerpen van een plan van aanpak;
       • het bepalen van de begeleidingsbehoefte in de eerste fase, zoals het startmoment, coaching en herstel.

3.  Herstelfase 
U komt uit een drukke baan, waarin u gewend bent om veel verantwoordelijkheden te dragen en altijd aan te staan. Als dat ineens 
wegvalt, is dat wennen. In deze fase herstelt u daarom van baanverlies, kijken we terug op uw arbeidsverleden en leert u om te 
gaan met uw persoonlijke factoren. Als het nodig is, werken we ook aan de verbetering van uw leefstijl. Aan het eind van de  
herstelfase kijken we in overleg hoe we de volgende fase vormgeven.

4.   Bouwfase 
In deze fase werken we aan het zoekprofiel en krijgt u uw eigen loopbaancoach. In overleg selecteren we hiervoor één van de 
circa 30 loopbaanprofessionals, die verbonden zijn aan Gradus. Het doel van het loopbaantraject is aan het eind van de bouw- 
fase helder. Als input gebruiken we uw eerdere ervaringen, kwaliteiten, wensen en ambities. Hierin betrekken we nadrukkelijk  
de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en eventuele benodigde scholing. Locatie en financiële wensen nemen we mee als rand-
voorwaarden.  
 
Naast individuele gesprekken bieden we ook diverse workshops en masterclasses aan, zoals: 
• Storytelling; vertel je verhaal met impact 
  • Regie op beeldvorming  
• Invoegen in een veranderde samenleving en arbeidsmarkt  
• De eerste indruk  
• Hoe laat je LinkedIn voor je werken op jouw persoonlijke arbeidsmarkt  
  • De toezichthouder van morgen i.s.m. De Erkende Toezichthouder 
  • Filosofie

4. 1 Bouwfase voor ondernemers 
  Heeft u de ambitie om ondernemer te worden? Dan helpen wij u om dit goed aan te pakken. U krijgt persoonlijke begeleiding  
van een gespecialiseerde businesscoach. Er is volop aandacht voor conceptontwikkeling, branding, communicatie, financiën en 
acquisitie. Met een goede start kunt u duurzaam ondernemen!

5.  Werkfase: de arbeidsmarkt op 
Deze fase is gericht op het realiseren van het plan van aanpak: netwerken en solliciteren, inclusief het voorbereiden en evalueren 
van gesprekken. We werken aan zichtbaarheid en profilering op uw persoonlijke arbeidsmarkt. Hoe vertelt u uw verhaal?  
Hoe bouwt en onderhoudt u gericht een netwerk? Indien nodig start u ook met aanvullende scholing. Waar mogelijk zetten wij  
ons netwerk in en wanneer dit nodig is, gaan wij samen met u op zoek naar een expertiseplek

6.  Nazorgfase 
In de eerste maanden van uw nieuwe dienstverband geven we ‘coaching on the job’. Zo helpen wij u om succesvol te presteren  
in uw nieuwe functie en een relatie op te bouwen met uw nieuwe werkgever.
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HEEFT U VRAGEN?
Vindt u het nu nog lastig om een keuze te maken voor uw toekomst? In onze aanpak werken we met een gedegen assessment en on-
derzoeken we waar voor u de beste kansen liggen voor een nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Gradus kenmerkt zich als persoonlijk, 
betrokken, creatief en ondernemend en werkt met gecertificeerde senior loopbaancoaches. Wanneer u daadwerkelijk gaat sollicite-
ren, staan we u met raad en daad bij. In de strategiebepaling, de voorbereiding en de evaluatie. Dat geeft u tijd en rust. Zo zorgen we 
samen voor een duurzaam resultaat. 

Wilt u meer weten over ons APPA of pré-APPA traject? Dan kunt u ons bellen of mailen. Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke 
kennismaking


