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Federgon vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn op het vlak van HR-
dienstverlening en arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord.

Uitzendarbeid

Recruitment, Search & Selection

Interim Management

Projectsourcing

Dienstencheques

Outplacement

Learning & Development
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De commissie Interim Management

Federgon is een sectororganisatie, vertegenwoordigd in het VBO. De commissie Interim 
Management is een volwaardige afdeling van Federgon, met een eigen raad van bestuur. 

De commissie verenigt en vertegenwoordigt de Interim Management Providers.

Vanuit Federgon proberen we houvast te bieden in een niet-gereguleerde markt en een 
aanspreekpunt te zijn voor zowel kandidaten als voor ondernemingen (klanten).

Alle Interim Managementbureaus die lid zijn van Federgon staan garant voor een correcte service 
en tekenen voor een efficiënte dienstverlening en een strikte opvolging.

De commissie Interim Management telt 55 leden.

11 leden behaalden een bijkomend kwaliteitslabel.
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Onze markt



Observaties

Gebaseerd op de door de leden gerapporteerde cijfers groeide de interim management 
markt in 2016 met 11,6%.

Een procedure voor het aan boord halen van een interim manager neemt typisch end-to-
end 5 à 10 werkdagen in beslag. Vandaag de dag zijn procedures van 4 à 6 weken niet 
ongebruikelijk. Niettemin is elke aanvraag dringend en verwachten de klanten vaak binnen 
de 24u kandidaturen te ontvangen.

Opdrachten hadden 5 à 10 jaar geleden gemiddeld een duur van 7 maand. De gemiddelde 
duur is opgelopen tot 8 à 9 maand. Opdrachten van een jaar of langer zijn tegenwoordig 
geen uitzondering.
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Kandidaat

Kandidaatstelling

Intake interview

Pool

Selectie

Briefing

Voorstelling bij klant

Contract

Opstart

Opvolging

Facturatie

Proces
Provider

Intake opdracht

Search (in pool)

Selectie (reductie longlist naar shortlist)

Briefing

Voorstelling kandidaturen

Presentatie bij de klant

Contract

Opstart

Opvolging

Betaling



Toegevoegde waarde van interim management providers

Certified IM member  Audit

Omschrijven van de opdracht. Briefing. 
Voorstel

Definiëren van Interim Management 
profiel. Selectie. Shortlist

Aanvang van de opdracht. Inductie. 
Actieplan

Follow-up en ondersteuning. 
Kwaliteitsgaranties

Leden van Federgon Quality charter

Ethisch ondernemen

Deskundigheid

Omgang met kandidaten

Correcte informatie



Take-aways

De markt van de niet-klassieke tewerkstellingsvormen is in volle ontwikkeling. Dit opent 
perspectieven voor kandidaten en voor ondernemers.

Niet elke onderneming die zich profileert als interim management provider werkt volgens 
hetzelfde business model, volgt dezelfde procedures of heeft dezelfde insteek inzake 
kwaliteit en service.

De term “interim management” wordt in de vandaag sterk evoluerende markt – helaas –
vaak oneigenlijk gebruikt. 

De kandidaat interim manager is een evenwaardige partij t.o.v. de provider, die zelf kiest 
met welke partijen hij werkt, welke opdrachten hij aanvaardt en die mee bepaalt aan welke 
voorwaarden dat gebeurt. 

Zoals in elke gezonde relatie moet er sprake zijn van vertrouwen, transparantie en een 
intentie om iets duurzaams op te bouwen. Dit is niet in tegenspraak met het “interim” 
karakter. 
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Federgon

Tour & Taxis

Havenlaan 86c bus 302

1000 Brussel

 info@federgon.be

 +32 (0)2 203 38 03

 +32 (0)2 203 42 68

 www.federgon.be

//twitter.com/federgon

//www.linkedin.com/company/100889

mailto:info@federgon.be

