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Interim Management
voor uw organisatie
Bij veel van onze opdrachtgevers in de Techniek & Industrie staan
veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,
het verbeteren van processen of het implementeren van een nieuwe
strategie. De ervaren Interim Managers uit het netwerk van
Van de Groep & Olsthoorn begeleiden deze transities.
Oplossingen op alle vlakken van bedrijfsvoering

Executive Search
Interim Management
Techniek & Industrie
Nationaal & Internationaal

Vaak speelt er bij een organisatie een acuut probleem dat op korte termijn
opgelost moet worden door een ervaren Manager. Van de Groep & Olsthoorn
heeft een sterk netwerk van zelfstandige Interim Managers met een
gedegen trackrecord. Managers die hun kennis en ervaring inzetten om
de uitdagingen binnen uw organisatie aan te pakken. Dat hebben ze de
afgelopen jaren bewezen in onder andere de volgende tijdelijke posities:
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CEO
Algemeen Directeur
CFO
Commercieel Manager / CCO
Supplychain Manager
Engineering Director
Project Manager
Ramp-up Manager
Changemanager
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COO
HR Director / CHRO
Vestigingsdirecteur
Operations Manager
Inkoopdirecteur
Maintenance Manager
Lean Manager
Chief Restructuring Officer
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Onze
werkwijze
Industrie in ons DNA

De door ons geselecteerde Interim Managers hebben jarenlange ervaring
in uw branche. Ze beschikken over een hoog opleidingsniveau en een breed
loopbaanprofiel met een erkend trackrecord van diverse opdrachten.

Snelheid

Door ons kwalitatief en kwantitatief sterke netwerk stellen wij snel één of
meerdere, in veel gevallen overgekwalificeerde, Interim Manager(s) aan u
voor. En dankzij hun uitgebreide ervaring zijn zij in staat om binnen korte tijd
impact te maken binnen uw organisatie.
Dag 1

Dag 2/3

Dag 4/5

Definitie vraag en
opstellen profiel

Screening kandidaten
in persoonlijk gesprek

Kandidaten
op gesprek

Voorselectie geschikte
kandidaten

Presentatie geschikte
kandidaten

Interim Manager
van start
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Waarom
Interim Management?
Voorbeelden van vraagstukken
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Verbeteringen realiseren met Lean / Operational Excellence
Management van complexe supplychain
Quickscan en kostenbesparing van inkoop
Optimaliseren van sales- en marketingorganisatie
Internationale outsourcing of insourcing van productie
Ontmantelen of opbouwen van productielocatie
Integratie bedrijfsprocessen na acquisitie
Verbeteren / aanscherpen van de Financial Control
Tijdelijk vervangen van Algemeen Directeur
Crisismanagement en herstructurering
Ramp-up van de productie
Ondersteuning van Private Equity door middel van tijdelijke invulling
van de directierol na een acquisitie

Belangrijkste redenen om voor Van de Groep & Olsthoorn te kiezen
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Wij spreken de taal van uw branche
Heldere analyse van de opdracht
Zorgvuldige screening van de best passende kandidaten
Korte doorlooptijd van het zoekproces
Snelle start van de Interim Manager bij u op locatie
Heldere afspraken over de resultaten
Schaduwmanagement tijdens uitvoering van de opdracht
Tussenevaluatie en eindevaluatie
Toegang tot het grootste netwerk van Interim Managers in de
Techniek & Industrie
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Interim Management
netwerken
Senior Management Worldwide

Van de Groep & Olsthoorn is aangesloten bij het internationale netwerk van
Interim Managementbureaus: Senior Management Worldwide (SMW). Met
16 partners wereldwijd kunnen leden van SMW hun opdrachtgevers toegang
geven tot een netwerk van ruim 50.000 Interim Managers. Ook biedt SMW
internationale kansen voor Interim Managers binnen het netwerk.

Raad voor Interim Management

De Raad voor Interim Management (RIM) is een netwerkorganisatie gericht
op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in Interim Management. Eén
van de belangrijkste activiteiten binnen de RIM voor het borgen en verder
vergroten van de kwaliteit van onze interim dienstverlening, is
pro-actief inspelen op ontwikkelingen vanuit regelgeving. Tijdens
periodieke bijeenkomsten wordt actief kennis en ervaring uitgewisseld.
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Meer informatie?
Neem contact met ons op
Wij vertellen wij u graag in een
persoonlijk gesprek meer over de
mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op via
0346 87 00 20 of bezoek onze website:
www.vandegroep.nl

Van de Groep & Olsthoorn
Amersfoortsestraat 78c
3769 AL Soesterberg
T
+ 31 (0)346 87 00 20
E
info@vandegroep.nl
I
www.vandegroep.nl
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www.vandegroep.nl

