
Bent u goed voorbereid op de komende
Gemeenteraadsverkiezingen? 

Met oog op de komende verkiezingen rijzen er steeds meer vragen over de APPA regeling vanuit

zowel de gemeenten als de bestuurders. 

De bekendheid met de regelgeving op onderwerpen als; Pre-APPA, terugkeergarantie,

wachtgeld, bijverdienmarge, re-integratie en het zelfstandig ondernemerschap is vaak onvolledig

of niet up to date. In samenwerking met Visma Idella, verantwoordelijk uitvoerder op de APPA-

regeling, bundelen wij onze kennis en jarenlange ervaring.
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Wij verzorgen, samen met Visma Idella, vrijblijvend heldere informatiebijeenkomsten om

duidelijkheid te geven over de rechten en plichten die voortkomen uit de APPA, het zogeheten

APPA-spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt antwoord gegeven op al uw vragen en brengen wij

u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. 

Het is mogelijk om dit spreekuur online of op locatie voor u te verzorgen. Indien u als

organisatie, college of bestuurder gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dan horen wij

graag van u. 



Start vandaag al met ons Pre-APPA programma

Veel zittende wethouders zijn al aan het nadenken over voortzetting van hun loopbaan na de

komende verkiezingen. Niet onverstandig gezien de onvoorspelbaarheid van verkiezingsuitslagen

en coalitievorming.
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Ook kan het zijn dat u zelf besloten heeft niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

In ieder geval is het zeer verstandig om vroegtijdig een oriëntatie te doen op de

loopbaanmogelijkheden en arbeidsmarktkansen voor de toekomst om geen kostbare tijd verloren

te laten gaan. Ons Pre-Appa programma faciliteert en adviseert zittende wethouders op maat

naar de toekomst. 
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