
Interim leiders
voor organisaties 
in verandering.
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Hallo, organisaties.
We zien het, jullie zijn altijd in beweging. Jullie passen je 
continu aan de omgeving aan. Dat moet ook wel. 

De omgeving wordt steeds kritischer en de snelheid 
van veranderingen steeds hoger. Eigenlijk zijn jullie 

continu in transitie.

Dat is een flinke kluif voor de leiders van jullie 
organisaties. Zij staan aan het roer van deze continue 

transitie. En hebben grote invloed op de vaardigheden 
en kenmerken van de organisatie. Hun kwaliteit bepaalt 

jullie kwaliteit.

Met de inzet van De Interim Club geef je een directe 
boost aan de kwaliteit van je leiderschapteam. Je krijgt 

een verbindende leider met een frisse blik. En een flinke 
rugzak vol ervaring. Onze interim leiders weten wat er 

nodig is om een organisatie klaar te maken voor de 
toekomst, omdat ze het al zo vaak gedaan hebben.

Wat denk je, tijd voor een kop koffie?

Hartelijke groet,

De Interim Club



Inhoudsopgave

WIE WE ZIJN
Over De Interim Club van LCG

WAAR WE VOOR STAAN
Over onze kernwaarden

HOE WIJ WERKEN
Over onze kenmerken en werkwijze

WIE GINGEN JE VOOR?
Selectie van onze klanten

ZO KOMEN WE TOT EEN SAMENWERKING
Over het selecteren van jouw ideale kandidaat

VERKENNEND GESPREK

Neem contact op met Marleen
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Wie we zijn
De Interim Club is onderdeel van LCG, het ecosysteem voor 
organisatieverandering. We zijn een club met interim professionals 
die hun krachten bundelen om impact te maken bij onze klanten, de 

hoogste persoonlijke groei te bereiken en een flinke scheut 
werkplezier toe te voegen. 

Wat ons zo bijzonder maakt, is dat je als klant niet alleen een 
steengoede leider krijgt, maar vooral een leider met scherpe 
verbetervaardigheden. We kaarten moeilijke zaken aan, nemen geen 

blad voor de mond en geven niet op. Onze interim leiders hebben zich 
namelijk bewezen als COO of operationeel leiders in succesvolle 
transities, veelal Lean en Agile veranderprogramma’s.

Bij De Interim Club van LCG werken 
verbindende leiders met sterke 
verbetervaardigheden.”

“

Onze interim leiders hebben in verschillende branches, zowel bij de 
overheid als in het bedrijfsleven, succes geboekt. Ons zelfstartend 
vermogen en onze daadkracht maken dat we verder gaan dan alleen 

de dagelijkse problemen oplossen. We bouwen aan het 
verbetervermogen van de hele organisatie. 



Opleidingsbureau 
gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van leiders, 
coaches en MTs.

Creatieve club die 
organisaties en teams weer 
laten bruisen. Speelse 
energieke werkvormen en 
events, vol plezier met 
betekenis.

Hét digitaal leerplatform voor 
organisatieverandering. 
Experts in blended leren en 
verandercommunicatie. 

De leukste interim club van 
Nederland. Verbindende 
leiders met frisse blik en een 
rugzak vol ervaring. Tijdelijke 
inzet, blijvende impact.

Realisatie- en adviesbureau 
met 65 eigenzinnige 
veranderconsultants, 
trainers en coaches. Allen 
met hun eigen expertise.

80+ enthousiaste klantorganisaties die met en van 
elkaar leren én (zich laten) inspireren. Kruisbestuiving 

pur sang.

LCG: ecosysteem voor 
organisatieverandering
Samenwerken met De Interim Club betekent samenwerken in ons 
ecosysteem. LCG bestaat uit verschillende familieleden met elk hun 
eigen expertise. Zij werken gezamenlijk aan hetzelfde doel: 

organisaties klaarmaken voor de toekomst. 

Van verandercommunicatie, blended leren & ontwikkelen, team- en 
executive coaching, tot tijdelijk extra inzet van consultants, trainers of 
het organiseren van events: al deze expertise is direct inzetbaar voor 
onze interim leiders wanneer het nodig en gewenst is. En weten hoe 

andere organisaties het doen? LCG brengt haar klanten op verzoek bij 
elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en nieuwe inspiratie opdoen.

5



Waar we voor staan
We geloven in het hebben van een ‘culture fit’. Daarom delen we 
onze kernwaarden. Dat zijn diep verankerde overtuigingen die we 
met elkaar delen. Ze bepalen hoe wij met elkaar omgaan. Zo weten 

we wat we van elkaar kunnen verwachten en wat jullie van ons 
mogen verwachten. Komen ze:

We begrijpen, voordat 
we ingrijpen.
Je kunt pas écht het verschil 
maken, als je écht begrijpt.

6

We nemen onszelf niet 
té serieus, ons vak wel.
We zorgen voor het beste 
resultaat, in alle bescheidenheid.

We geven álles voor 
de klant.
Daarbij staan we boven de 
situatie en doen wat nodig is.

We praten mét elkaar, 
niet over elkaar.
We voeren altijd het eerlijke 
gesprek.

We zijn er voor elkaar.
Onvoorwaardelijke steun als 
het nodig is.

We maken fouten.
Zonder fouten leren we niet, 
En van gedeelde fouten 

leren we het meest.
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Hoe wij werken
Bij De Interim Club geloven we in verandering met een 
mensgerichte, positieve insteek. Onze jarenlange ervaring zorgt 
ervoor dat we altijd aan de harde kant (resultaat) én hardnekkige 

kant (gedrag) van verandering werken. We sluiten aan bij de doelen 
die de organisatie heeft en brengen vaardigheden in die helpen om 
de verandering te realiseren. Persoonlijke ontwikkeling vinden onze 
interim leiders belangrijk, net als het gebruik van transparante en 
visuele stuurmiddelen om de voortgang van de verandering 
inzichtelijk te maken. Verder zie je ons het volgende altijd doen:

We zorgen voor een 
vliegende start.
We gaan voor kwaliteit en 
snelheid door het zo snel mogelijk 

inzetten van de best passende 

persoon. We maken vervolgens 

een vliegende start. We begrijpen 

inhoudelijke situaties snel en zijn 
ingesteld op direct resultaat 

boeken. We maken kennis met de 

organisatie en kijken met een 

systemische bril naar wat er 

nodig is. 

We sturen continu bij.
We maken een plan dat aansluit op 
de doelen van de organisatie. 

Hierin geven we weer wat de 

scope, de planning en het budget 

is. Ook formuleren we 

doelstellingen met KPI's en 
richten we de sturing hierop in. We 

realiseren verandering door 

continu bij te sturen op voortgang, 

afhankelijkheden en 

belemmeringen. We werken met 
visuele stuurmiddelen om de 

impact van de verandering 

zichtbaar te maken.
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We verbeteren in kleine 
stappen.
Door regelmatig te evalueren en 
bij te stellen verbeteren we 

continu in kleine stappen. Door 
korte lijnen en een transparante 

aanpak, sturen we waar nodig bij. 

We leggen verantwoordelijkheden 
zo laag mogelijk in de organisatie 

en stimuleren zelforganisatie.

We maken veranderen 
écht leuk.
We hebben oog voor de winst en 
het verlies van de verandering, 

maar houden het hogere doel 

scherp in de gaten. We vervullen 

een voorbeeldrol door open en 
transparant te zijn en het 
moeilijke gesprek niet uit de weg 

te gaan. We creëren echte zin in 

de verandering en nemen mensen 

mee in dit enthousiasme. We 
geloven dat dit voor medewerker 
en organisatie tot het beste 

resultaat leidt. 

We realiseren de 
verandering.
We maken impact door nieuwe 
routines en structuren te borgen 
& nieuwe vaardigheden te 

bouwen. De nieuwe manier van 

werken wordt vanzelfsprekend: 

daarmee maken we onszelf 
overbodig. We zorgen altijd voor 
een goede afronding en complete 

overdracht naar de organisatie. 

We bouwen aan 
vaardigheden.
We maken persoonlijke groei 
belangrijk. We zorgen ervoor dat 

reflecteren de normaalste zaak 

van de wereld wordt. We richten 
structuren in en verbeteren 

vaardigheden om te kunnen 
reflecteren op persoonlijk en 

organisatie vlak. Door 

bewustwording en reflectie ben je 
namelijk in staat je doel en gedrag 

bij te stellen en weet je dat je op 
de goede weg bent.
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Wie gingen je voor?
We zijn met LCG actief in Nederland, België en Japan. We werken 
voor organisaties in vrijwel alle sectoren. Van bedrijfsleven tot 
gezondheidszorg. Van onderwijs tot overheid. Hieronder vind je een 

selectie van klanten met wie we werken aan hun organisaties.



Vertrouwd
We werken op basis van 
wederzijds vertrouwen. 

Afspraken zijn transparant en 
zonder poespas. Op naar een 

mooie samenwerking!
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Zo komen we tot een 
samenwerking
We beloven een interim leider die de organisatie klaarmaakt voor de 
toekomst. We zorgen altijd voor de beste match met de organisatie, 
het vraagstuk en de gewenste transitie. 

Contact voor contract
We gaan voor de beste match. 
We kiezen voor de juiste 

interim leider afhankelijk van 
het verandervraagstuk en 

natuurlijk persoonlijke klik.
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3 4 Synergie
We zoeken naar samenwerking 
door gebruik te maken van

kennis en ervaring van alle 
interim leiders en van alle 

mogelijkheden die de LCG 
familie ons te bieden heeft.

Resultaat
We maken concrete 
resultaatafspraken, welke we 

gedurende de opdracht samen 
evalueren en indien nodig 

bijstellen op basis van nieuwe 
inzichten.
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Maatwerk
We werken op basis van een 
op maat gemaakte aanpak. We 

nemen bakken ervaring mee 
en vinden snel uit wat werkt in 

deze specifieke situatie.
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Verkennend gesprek
We kunnen ons zo maar voorstellen dat je 
enthousiast bent geworden van ons verhaal. 

Meer weten? Bel dan eens met Marleen om 
vrijblijvend van gedachten te wisselen.

marleen@lcginterim.com
+31 615 180 718

mailto:marleen@lcginterim.com


Tot ziens bij de 
leukste interim club 
van Nederland!

Postbus 2551
3500 GN Utrecht

marleen@lcginterim.com
085 — 0655 392


