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Intro Sprekers Programma

Voorbij het ambt

Een bijeenkomst over nieuwe mogelijkheden en kansen na 

de verkiezingstijd.

Datum: 10 april 2014

Locatie: Kasteel Maurick, Dijk van Maurick 3, Vught.

Doelgroep: burgemeesters en (gewezen) wethouders

Tijdstip Activiteit

15.30 - 16.00 uur Ontvangst

16.00 - 17.30 uur Bijdragen Gerd Leers en 

Marc Schoonhoven

vanaf 17.30 uur Borrel

Aanmelding

Indien u van de uitnodiging gebruik wenst te maken, verzoeken 

wij u vriendelijk uw komst vóór 4 april 2014 per e-mail te 

bevestigen: a.pronk@capra.nl

Marc Schoonhoven

directeur Capra

Marc Schoonhoven studeerde 

Nederlands Recht aan de KU 

Nijmegen en promoveerde in 

1991 op een proefschrift over het 

Provincierecht. 

Vanaf 1992 is hij werkzaam bij 

Capra Advocaten. Sinds 2000 

maak hij deel uit van de maat-

schap.  

Gerd Leers

adviseur GP-Staffing

Gerd Leers heeft een lange 

politieke carrière achter de rug als 

Tweede Kamerlid, burgemeester 

en minister. Na de val van het 

kabinet-Rutte I ging hij als onder-

nemer aan de slag en werkte hij 

zijn idee uit van een detacherings-

bureau voor oud-politici. Hij is 

als adviseur actief betrokken bij 

GP-Staffing.

Verkiezingstijd: het begin van politieke carrières, maar ook het 

(plotseling) eindigen daarvan. Hoewel politici veel waardevolle 

ervaring en expertise hebben, is het voor hen niet altijd makkelijk 

om direct een nieuwe betrekking te vinden. GP-Staffing helpt 

bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met 

een (tijdelijke) behoefte aan politiek-bestuurlijke kennis, bij 

het vinden van de juiste kandidaten.

Capra Advocaten werkt in dit publieke domein en kent de 

rechten en plichten van oud-politici en overheden. Vanuit een 

jarenlange ervaring kunnen de advocaten van Capra beide 

partijen adviseren en daar waar nodig afspraken maken die 

uiteindelijk een win-winsituatie opleveren, zodat een politieke 

carrière wellicht eindigt, maar een nieuwe carrière begint.

Op 10 april 2014 praten Gerd Leers en Marc Schoonhoven u 

bij over nieuwe mogelijkheden en kansen na de verkiezings-

tijd. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

“Politieke ervaring
op waarde geschat.”
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