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Samenwerking Rutger Koopmans - APPA adviseur Tweede

Kamer

Met veel enthousiasme kondigen wij de samenwerking aan met Rutger Koopmans.

https://transitiumgroep.us13.list-manage.com/track/click?u=bda389594e73806e33f20c781&id=5f547a95bf&e=d19b01913b


Rutger is een politicoloog en bedrijfskundige met een frisse en originele visie op

loopbaanontwikkeling vraagstukken. Hij is tevens auteur van ‘Eigen Baas, leven en werken in

vrijheid’ én oprichter/ eigenaar van PIT Self-Placement. Rutger zal zich in eerste instantie onder

verantwoordelijkheid van de Transitium Groep als APPA-adviseur richten op politiek

ambtsdragers die niet terugkeren na de komende Tweede Kamerverkiezingen.

‘Door te kijken naar intrinsieke motivatie en door beperkende
overtuigingen te onderzoeken, kom je tot een wezenlijk gesprek over
belangrijke keuzes en levensvragen. Daar kan uiteindelijk niemand

omheen, sterker nog: dat is heel uitdagend!’

Als associate partner van de Transitium Groep wordt Rutger Koopmans APPA-adviseur Tweede

Kamer. Hoe gaat hij dat aanpakken? Petra ter Doest ging met hem in gesprek. 

Verkiezing Beste Bestuurder 2020
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De winnaar van Beste Bestuurder 2020 is Wethouder Johan Hamster. 

Wethouder Johan Hamster van gemeente Stadskanaal is de Beste Lokale Bestuurder van 2020.

Hij wordt door stemmers omschreven als een deskundige en toegankelijke wethouder. Hij wordt

geprezen om de wijze waarop hij samenwerkt in de regio en zich inzet voor kansarmen in de
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samenleving.  

Samir Bashara (Gemeente Hoorn) werd de Beste Jonge Bestuurder van 2020 en

Bé Schollema (Gemeente Loppersum) de Beste Bestuurder van een kleine gemeente. 

Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur – vanaf 2014 in samenwerking met Necker van

Naem – de jaarlijkse verkiezing van de "Beste Bestuurder". Als partner van het online event

Kompas hét jaarlijkse event van Binnenlands Bestuur waren wij ook dit jaar betrokken bij de

(digitale) bekendmaking van de Beste Bestuurder. 

"IK BEN ER STERKER UIT GEKOMEN"

Het is een moment dat iedere wethouder meemaakt: het afscheid van de baan en vaak ook
van de gemeente. De één wenste dit einde zelf, de ander overkwam het.

Na de verwerking, kwam de oriëntatie. Wat nu? Zij vertellen over de assessments die ze
deden, de gesprekken die ze voerden en de nieuwe inzichten die ze opdeden. Hun

verhalen kantelen het beeld dat wethouders buiten de gemeentehuizen van Nederland
maar moeilijk aan de slag komen.  

Wethouders van grote gemeenten én van kleine gemeenten, van alle partijen komen aan
het woord.

Hun eerlijkheid is realistisch, hoopgevend en bovenal inspirerend.

Bovenstaand een kleine impressie van onze aanstaande boekpublicatie! Op dit moment
zijn wij druk bezig met het leggen van de laatste hand aan deze unieke uitgave! Binnenkort

volgt hierover meer... 
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