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HR Interim Management
Tijdelijke oplossing met structurele resultaten! 

De meeste veranderingen zult u in uw organisatie zelf heel goed kunnen 
leiden. 

Maar er zijn ook situaties waarin het goed is een externe interim-manager in 
te schakelen:

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat
■ na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte 

opvolger is gevonden
■ de huidige manager langdurig ziek is
■ de huidige manager op zwangerschapsverlof is
■ de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie en/of veranderingsprocessen omdat
■ er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden 
■ er nieuwe bedrijfsactiviteiten worden gestart
■ gewenste veranderingsprocessen begeleid en doorgevoerd moeten 

worden
■ bedrijfsonderdelen gesaneerd gaan worden
■ de bedrijfsresultaten verbetert moeten worden
■ er een crisis is

Voordelen 

Interim-management heeft als voordeel dat de interim manager minder 
verbonden is met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom 
onbevooroordeeld kan kijken en makkelijker moeilijke beslissingen kan 
nemen.  

Atmaram biedt concrete oplossingen wanneer u worstelt met een probleem 
op het gebied van Management & Organisatie en/of Mensen & Cultuur.  Het 
onbesproke bespreekbaar maken en de vanzelfsprekendheid ter discussie 
stellen daar ligt de kracht.

Atmaram brengt inspiratie door het scheppen van de condities waarmee uw 
medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hun leervermogen versterken. Dit 
brengt uw organisatie in de gewenste stroomversnelling naar meer succes!

Kernvraag is wat de interimmanager van Atmaram moet achter laten als hij 
vertrekt? Atmaram is tevreden als uw organisatie verder kan en er 
structurele oplossingen zijn gevonden. Aan Atmaram heeft u een partner in 
business. 

Wij maken graag persoonlijk met u kennis om de wensen, mogelijkheden en 
verwachtingen te bespreken.
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