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Hallo, interim leider.

Wat leuk dat je onze brochure hebt geopend. We maken 

graag kennis en vertellen je wie we zijn en wat we doen. 

Misschien zijn we wel naar elkaar op zoek!

De LCG Interim Club is een cooperatie waarin interim 

professionals hun krachten bundelen om de hoogste 

maximale persoonlijke groei én een flinke scheut 

werkplezier na te streven. 

We gaan voor ‘samen bouwen, samen verdienen’. De 

cooperatie vorm past hier goed bij. Ieder heeft een stem 

en recht op de winst die we samen maken. 

We starten met een groep van minimaal 5-6 

interimmers. In de komende jaren hebben we de ambitie 

te groeien naar een club met 20 - 30 leden. 

In dit document leggen we je de propositie van de LCG 

Interim Club uit, lichten we toe hoe de coöperatie in z’n 

werk gaat, beschrijven we de financiële kant en geven 

we je meer inzicht in de LCG familie.
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Aanleiding en ambitie
In de afgelopen 14 jaar hebben we zorgvuldig en met veel passie 

gewerkt aan het opbouwen van de ‘LCG familie’: de verzameling 

organisaties rondom het merk LCG. De hogere doelstelling van 

deze familie is het klaarmaken van organisaties voor de 

toekomst. Zodat we invulling geven aan ons 50 jaren plan: ‘het 

levensgeluk vergroten’. In deze tijd is LCG bekend komen te 

staan om haar kwaliteit, sprankeling en vernieuwing.

De kern van deze familie is momenteel de Consulting & 

Trainingen tak. Regelmatig komen hier ook aanvragen voor 

interim-rollen voorbij. Tot nu toe hebben we dat ‘erbij gedaan’. We 

denken dat de tijd rijp is dit professioneler aan te pakken. Met 

meer focus en toewijding in een nieuw team: de LCG Interim Club.

We denken meer impact te kunnen maken bij onze klanten door 

consultancy en interim management te combineren of beiden als 

optie aan te kunnen bieden.  

In de LCG Interim Club werken professionals met bewezen 

successen. Met buitengewone talenten en een match met de 

uitstraling van LCG.  Personen die ondernemend zijn, die zichzelf 

willen ontwikkelen als onderdeel van een team en die de 

organisatie meehelpen versterken. 
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Wat doet de interim club?
Organisaties zijn altijd in beweging. Ze passen zich continu aan 

hun omgeving aan. Dat moet ook wel. De omgeving wordt steeds 

kritischer en de snelheid van veranderingen steeds hoger. 

Eigenlijk zijn organisaties continu in transitie. 

Dat is natuurlijk een uitdaging voor leiders. Zij geven sturing aan 

deze continue transitie. Leiders hebben grote invloed op de 

vaardigheden en kenmerken van de organisatie. De kwaliteit van 

de leiders bepaalt de kwaliteit van de organisatie. 

Als interim leiders van LCG geven we direct een boost aan de 

kwaliteit van het leiderschapsteam. Want soms werkt het gewoon 

beter om te veranderen van binnenuit. Met onze tijdelijke inzet 

zorgen we voor blijvende impact.

Wij zijn verbindende leiders met een frisse blik. En een flinke 

rugzak vol ervaring. We weten wat er nodig is om een organisatie 

klaar te maken voor de toekomst. Vooral omdat we het al zo vaak 

hebben gedaan. 

Bij de Interim Club van LCG werken verbindende 

leiders met scherpe verbetervaardigheden.”

“
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Eerst ontzorgen, dan blijvend verbeteren

Het komt goed. We laten de organisatie meteen weer ademhalen. 

We lossen problemen op door structuur aan te brengen en te 

zorgen voor richting. We hebben ons bewezen als COO of 

operationeel leiders in succesvolle veranderprogramma’s. 

We hebben een kritische blik op veranderen en zorgen voor 

tegengeluid door op de harde en de hardnekkige kant te 

interveniëren. We geloven in verandering met een mensgerichte, 

positieve insteek. We sluiten aan bij de doelen die de organisatie 

heeft en brengen vaardigheden in die helpen om de verandering 

te realiseren. We maken persoonlijke ontwikkeling belangrijk en 

werken met transparante en visuele stuurmiddelen om de 

voortgang van de verandering inzichtelijk te maken.

Lean en Agile veranderaars

We hebben in verschillende branches, zowel bij de overheid als in 

het bedrijfsleven, veel succes geboekt met onze Agile 

en Lean aanpak. Ons zelf startende vermogen en onze 

daadkracht, maken dat wij organisaties ontzorgen en succesvol 

veranderen.



Wat levert het jou op?

Het liefst laten we je de voordelen zelf ervaren. Dan spreken ze 

voor zich, in plaats van dat wij ze benoemen. Toch is het in een 

brochure wel handig om inzicht te bieden in de voordelen van de 

LCG Interim Club. Wat ons betreft zijn dat de onderstaande.

Teamgeest op 

Olympisch niveau

Je wordt onderdeel van een team 

met interimmers die tot de top 

van hun vakgebied horen en nog 

leuk zijn om mee samen te 

werken ook. Want we nemen 

onszelf niet zo serieus, maar ons 

vak wel. Als team gaan we elkaar 

helpen onszelf te ontwikkelen, de 

Interim Club te versterken en 

onze klanten nog beter te 

bedienen. Daarnaast organiseren 

we regelmatig inspiratiesessies 

en teambuildingactiviteiten. 

Een sterk merk 

als thuisbasis

Je verbindt jezelf aan een sterk 

merk. LCG staat in de markt 

bekend om haar kwaliteit, 

vernieuwing en plezier. We 

hebben een groot netwerk met 

professionals en organisaties met 

wie we samenwerken 

(bijvoorbeeld op het gebied van 

AI, RPA, process mining, PowerBI 

en strategievorming). Hiermee 

kun je nog meer impact maken bij 

jouw klanten.
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Meer waarde, 

meer vertrouwen

Door onderdeel te zijn van een 

team bij LCG bied je jouw klanten 

meer zekerheid, bewezen 

werkwijzen en toegang tot meer 

expertises. Deze meerwaarde 

maakt het mogelijk hogere 

tarieven te hanteren. 

Samen werken, samen 

profiteren

Waar mogelijk creëren we 

kostenvoordelen en synergie, 

zoals verzekeringen voor 

bedrijfsaansprakelijkheid, 

beroepsaansprakelijkheid en 

rechtsbijstand. Ook kunnen we 

aanvullende inkomsten realiseren 

door lead fees of junior 

interimmers aan te nemen. 



8

Altijd 

beschikbaarheid

Je kunt jouw klanten en 

connecties helpen, zelfs wanneer 

je zelf geen beschikbaarheid 

meer hebt of als je zelf de 

benodigde expertise niet in huis 

hebt. In ons netwerk met experts 

en partner-organisaties vinden 

we altijd oplossingen. En het 

mooie is dat je daar financieel ook 

van meeprofiteert. 

Een pijplijn met interessante 

opdrachten

Samen werken we aan een goed 

gevulde pijplijn met interessante 

opdrachten. Het ruime netwerk 

van de leden en LCG zorgt voor 

continue instroom van 

opdrachten. 

We weten wanneer jij weer 

beschikbaar komt. De volgende 

opdracht houden wij voor jou 

warm, zodat je soepel door kunt 

en continuïteit van werk hebt. 

Opdrachten buiten jouw straatje

Het netwerk maakt het voor jou 

(eenvoudiger) mogelijk 

opdrachten buiten jouw expertise 

of bekende sectoren te krijgen. 

Samen zijn we een interessante 

partner voor potentiële klanten in 

Nederland en België. 

Beperkt financieel risico

Je loopt weinig financieel risico. 

In een coöperatie is alleen de 

inleg van alle partijen het risico 

dat gelopen wordt. De cooperatie 

is een rechtspersoon waarin 

bestuurders niet aansprakelijk 

zijn voor schulden. 

Minder administratie, 

meer focus

Jouw klanten doen -zoals je 

gewend bent- zaken met jou 

waarbij er nu een organisatie 

achter je staat. Dus administratief 

heb je minder gedoe. Jij spreekt 

een contract af met de klant 

en wij zorgen voor het hele 

facturatieproces.

De Interim Club kan direct gebruik 

maken van bestaande structuur 

zoals het registratie- en 

facturatieproces, de backoffice, het 

marketing team en diverse 

leveranciers (o.a. locaties, 

drukwerk, software). Er is toegang 

tot formats voor offertes, 

veranderaanpakken en 

kennisbronnen.  

Stevig fundament 
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Hoe is de Interim Club 

juridisch georganiseerd?

Alle bedrijfsactiviteiten worden 

uitgevoerd in de nieuw op te 

starten werkmaatschappij. 

Klanten gaan een relatie aan met 

deze BV. En de chef LCG IC staat 

hier  op de loonlijst. 

De aansturing van de 

werkmaatschappij op dagelijkse 

basis ligt bij de chef LCG IM. Deze 

legt verantwoording af aan het 

bestuur van de cooperatie. 

Werkmaatschappij Cooperatie

Het bestuur van de cooperatie 

wordt gekozen door de algemene 

ledenvergadering. Het bestuur 

behartigt de belangen van de 

leden.

Bestuur en ALV 

De Holding LCG houdt 50% van 

de ledencertificaten in het bezit 

(stemrecht) maar zal geen gebruik 

maken van het winstrecht. Alle 

overige leden hebben zowel 

stem- als winstrecht. 

Winstrecht en stemrecht

9
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Onze spelregels
Samen werken: iedereen draagt zijn/haar steentje bij.

Evaluatie

Na een succesvolle proefperiode van 6 

maanden wordt met een nieuw lid een 

overeenkomst van 5 jaar afgesloten. Na 

deze periode wordt gezamenlijk 

bepaald of er een nieuwe periode 

afgesloten wordt (hiervoor is geen 

nieuwe inleg nodig). Eerder uittreden 

gaat in gezamenlijk overleg. 

Samen bouwen

Leden helpen met het versterken van 

de LCG Interim Club door een interne 

rol in te vullen. Bijvoorbeeld door 

plaats te nemen in het bestuur of mee 

te helpen op één van de strategische 

thema’s. We gaan er van uit van dat je 

ongeveer 2 uur per week hier aan 

besteedt. Strategische thema’s zijn:

o Werven nieuwe leden

o Kennisontwikkeling

o Klantbeleving

o Sales events

Maximale vrijheid en 

ondernemerschap

Ieder lid heeft de vrijheid zelf tarieven 

en voorwaarden met klanten af te 

spreken. We stimuleren zoveel 

mogelijk uniformiteit en transparantie 

naar klanten. Ook heeft ieder lid de 

vrijheid zelf te bepalen hoeveel en 

wanneer men werkt. Wel vragen we 

exclusiviteit. Al jouw interim 

opdrachten vervul je vanuit de LCG 

Interim Club. 
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Samen verdienen: zo simpel en zo eerlijk mogelijk

Merklicentie

De licentie voor het merk LCG is in 

handen van Holding Lean Consultancy 

Group BV. Voor de inzet van het merk 

wordt 5% over de omzet gerekend. 

Inkomsten fees

• Voor het aanreiken van leads 

tussen LCG Interim Club en LCG 

Consulting & Trainingen wordt 

een fee van 5% gerekend over de 

omzet bij deze lead in het eerste 

jaar. 

• Voor het aanreiken van leads, 

nieuwe klanten of nieuwe leden 

door de leden binnen de  LCG 

Interim Club wordt geen fee 

gehanteerd. Als lid ervaar je hier 

zelf de voordelen van.

Startinleg

Na een proefperiode van 6 maanden 

kun je lid worden van de coöperatie. 

De startinleg is in 2022 €15.000,-. 

Daarvan komt €10.000 in jouw 

persoonlijke winstreserve, €2.500,-

wordt gebruikt voor jouw 

promotiecampagne als nieuw lid en  

€2.500,- wordt afgedragen aan 

Holding LCG.

Kosten en winst in de werkmaatschappij

De kosten van de werkmaatschappij 

worden gedekt door de afdracht van de 

leden:

1) Maandelijkse inleg van €500,- per lid

2) 12,5% over de gefactureerde omzet 

(na aftrek van de merklicentie)

Jaarlijks wordt bepaald of de behaalde 

winst toegevoegd wordt aan de 

persoonlijke winstreserve (na rato van 

persoonlijke gerealiseerde omzet) of 

geinvesteerd wordt. 
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Zo komen we tot een 

samenwerking.
Als we gaan samenwerken doen we dat met de intentie van 

levenslange betrokkenheid. Een intensief proces aan het begin is dan 

ook een logische keuze. 

Kennismaking

We maken eerst graag kennis met 

jou. We zijn benieuwd naar wie je 

bent en wat je ervaring is. En we 

vertellen natuurlijk over de LCG 

interim club. Als we beiden een 

klik voelen en de samenwerking 

verder willen verkennen, 

organiseren we een tweede 

gesprek of gaan we direct naar de 

workshop ronde.

Intensief 

selectiegesprek

In dit gesprek van 3 uur nemen we 

je mee in de diepere betekenis 

van de LCG familie. We vertellen 

over onze kernwaarden en zijn 

benieuwd wat jouw raakvlakken 

daarmee zijn. Ook stellen wij jou 5 

indringende vragen. Na dit 

gesprek kennen we elkaar ver 

voorbij de oppervlakte en weten 

we of de culture fit tussen ons  

bestaat.
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Workshop

Natuurlijk willen we graag weten 

hoe jij klussen aanpakt en wat 

jouw vaardigheden en 

beïnvloedingsstijlen zijn. We 

vragen je een sessie voor te 

bereiden voor de partners van 

LCG en Marleen. Na afloop van de 

sessie krijg je feedback in de 

vorm van tips en tops.

Overeenkomst van 

samenwerking

We spreken met elkaar de details 

van de samenwerking in de 

cooperatie door. Ook staan we 

stil bij ambities, elkaars 

verwachtingen en bijdragen in de 

samenwerking.

5 Proefperiode van een half jaar

We nemen zes maanden om in de 

praktijk te ervaren of de 

samenwerking aan beide kanten 

bevalt. In de Algemene 

ledenvergadering wordt deze 

periode geëvalueerd en de 

definitieve keuze gemaakt.  
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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@lcgconsulting.com

+31 615 180 718

mailto:marleen@lcgconsulting.com


Tot ziens bij de 

leukste interim club 

van Nederland!

Postbus 2551

3500 GN Utrecht

info@lcgconsulting.com

085 — 0655 392


