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U HEEFT EEN INTERIM-VRAAG?  ZO WERKEN WE SAMEN AAN DE JUISTE MATCH 
 

U weet als opdrachtgever dat niet elke interimmer geschikt is voor elke klus. Het gaat om de juiste match. 

Daarom vragen wij eerst goed bij u uit wat de opdracht is en wat de profielvereisten zijn. Binnen 24 uur 

ontvangt u ons ‘ScoliX Interim Profiel’. Hierin staat: 

- de aanleiding voor de interim-vraag; 

- de doorlooptijd en het aantal dagen per week; 

- de opdracht voor de interimmer in resultaattermen; 

- de procedure van de voordracht. 

 

U valideert het profiel en ondertussen benadert onze consultant kandidaten die (1) beschikbaar zijn, 

(2) één-op-één op de opdracht passen en (3) binnen de zakelijke kaders vallen die vooraf zijn afgesproken. 

 

Actueel bestand 

We hebben een groot, actueel bestand aan ervaren en beschikbare interimmers: basisschooldirecteuren, 

teamleiders, rectoren, bestuurders, p&o’ers, controllers. Soms gaat het om overbrugging en vaak om 

veranderkundige vragen, onderwijskwaliteit, projecten of crisismanagement. Wij hebben met alle ScoliX-

kandidaten een intakegesprek gevoerd en er is een cv-check verricht. 

 

Vaak wordt er een commissie samengesteld om te spreken met een of twee kandidaten. Wij ondersteunen 

de commissie door haar voor te bereiden op de gesprekken. Zo ontstaat er draagvlak en verbinding. 

Uiteindelijk beslist u als opdrachtgever wie de meest geschikte kandidaat is. 

 

 

 

 

 

 

 

Contractering 

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 interimmer (vaak een ZZP-er) verifiëren dat er geen sprake is van een fictief dienstverband. 

Wij zijn al jaren bij deze Raad aangesloten (www.rim.nl) en zijn aanspreekbaar op de gedragscode. 

 

  

http://www.rim.nl/
https://www.rim.nl/
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Monitorgesprekken en netwerk 

Een vaste ScoliX-consultant begeleidt u en de interimmer 

tijdens de opdracht.  

 

We voeren regelmatig monitorgesprekken - op locatie - met 

de driehoek opdrachtgever, interimmer en ScoliX-

consultant. Bijvoorbeeld over het plan van aanpak, ‘de 

opdracht achter de opdracht’, als tegenlezer, adviseur en 

klankbord.  

 

Ook zetten we ons netwerk in voor ‘flitsadviezen’ van juristen, communicatieadviseurs, experts op het 

gebied van onderwijskwaliteit, p&o, financiën, etc. Deze begeleiding en inzet is inbegrepen in onze 

bemiddeling. We ronden de opdracht af met een overdrachtsgesprek en een evaluatie. 

 

Meer weten? 

Neem contact op, we vertellen u graag meer.  

 

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

 

 

 

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

