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BENT U INTERIMMER? ZO WERKEN WE SAMEN AAN DE JUISTE MATCH 
 

Als interimmer heeft u uw eigen specifieke expertise. Daarom gaan we graag met u in gesprek. We gaan in 

op uw ambitie, ervaring, kennis en we onderzoeken samen bij welke opdrachten het tot een match kan 

komen. Daarvoor moeten we uw ‘profiel’ kennen. 

 

Vraag en profiel 

We zorgen altijd vooraf voor een heldere opdrachtomschrijving en een door de opdrachtgever gevalideerd 

‘ScoliX Interim Profiel’. Daarin staan:   

- de aanleiding en context voor de interim-vraag;  

- de doorlooptijd en het aantal dagen per week; 

- een heldere opdrachtomschrijving in resultaattermen; 

- de procedure van de voordracht. 

 

Duidelijkheid vooraf 

Wanner een opdrachtgever bij ons een interim-vraag heeft neergelegd gaan we op zoek naar beschikbare 

interimmers die mogelijk passen op die opdracht. Het doorgeven van uw beschikbaarheid is dus erg 

belangrijk: wij houden dat dagelijks bij. U wordt dan – meestal telefonisch – benaderd en u ontvangt 

vertrouwelijk informatie over de opdracht, het zakelijk kader, e.d. zoals we dat hebben vastgelegd in het 

Interim Profiel. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken of u voor deze opdracht beschikbaar bent. 

U weet door deze aanpak al vóór de eventuele voordracht waar u aan toe bent. 

 

 

 

 

 

 

Voordracht en contractering 

ScoliX draagt meestal twee en altijd gelijkwaardige kandidaten voor. Een van onze consultants is, indien 

mogelijk, als procesbegeleider aanwezig bij het voordrachtgesprek. Ook zorgen we voor de contractering. 

Daarbij maken wij gebruik van het door de belastingdienst goedgekeurde contract van de Raad voor 

Interim Management. Een belangrijke element hierin is dat wij voor u en de opdrachtgever verifiëren dat er 

geen sprake is van een fictief dienstverband. Wij zijn al jaren bij deze Raad aangesloten (zie: www.rim.nl) en 

zijn aanspreekbaar op de gedragscode. 
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Support – van ‘monitorgesprekken’ tot netwerk 

Tijdens de opdracht spart u regelmatig met een vaste 

ScoliX-consultant. En we voeren regelmatig 

monitorgesprekken op locatie met de driehoek 

interimmer, opdrachtgever en ScoliX-consultant. 

Bijvoorbeeld over het plan van aanpak, ‘de opdracht 

achter de opdracht’, als tegenlezer, adviseur, klankbord.  

 

Ook kunt u ons netwerk inzetten (in opdracht inbegrepen) 

voor ‘flitsadviezen’ van juristen, oud-inspecteurs, 

communicatieadviseurs of experts op het gebied van 

onderwijskwaliteit, p&o, financiën, etc. 

 

Meer weten? 

Neem contact met op, we beantwoorden u vragen graag. 

 

         020 - 737 00 61  |         secretariaat@scolix.nl |        contactformulier   

 

tel://-31-20-7370061/
mailto:secretariaat@scolix.nl
https://www.scolix.nl/contact/

