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Expert-modules voor ervaren interim-managers die succesvol
willen zijn in complexe opdrachten
Drie modules die jouw ervaring verdiepen
Ben jij een interim-manager met minimaal een aantal jaren ervaring?
Wil je jouw kennis en ervaring verdiepen zodat je complexe interim
opdrachten kunt vervullen?
Na het succesvol afronden
van een reeks interimopdrachten ben je wel toe
aan meer uitdaging.
Daarom zijn de drie expertmodules in de Beteor
Interim Academie voor jou
ontwikkeld. Niet altijd is de
moeilijkheidsgraad van een
opdracht vooraf te
doorzien. Eenvoudige
vragen hebben soms
complexe en diepgewortelde oorzaken. Dan moet je snel kunnen
schakelen. Ineens speel je in de hoofdklasse, zijn de verwachtingen
groot en alle ogen op je gericht.

De drie expert-modules verschaffen je de concrete kennis, kunde en tools om in
complexe opdrachten goed uit de voeten te kunnen.
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Expert-module 1: Analyseren van een complexe opdracht
Deze expert-module richt zich op de eerste fases van de interim opdracht. Hoe bouw je als interimmanager in relatief korte tijd een gedegen en compleet beeld van de organisatie en de daarin spelende
vraagstukken op. Hoe organiseer je in de beginfase van een ingewikkelde opdracht voldoende mandaat
om ook effectief te kunnen handelen. Het vraagt een goed onderbouwde analyse, een heldere uiteenzetting van
noodzakelijke stappen, een goede inbedding van de opdracht in de staande organisatie en een goede
overeenstemming met de opdrachtgever over jouw handelingsvrijheid (mandaat).
Aan het eind:
• Kun je een complexe situatie op een systematische wijze analyseren;
• Heb je geoefend met een complexe casus;
• Kun je de opdracht legitimeren in een complexe setting;
• Kun je op hoofdlijnen een plan van aanpak opstellen;
• Weet je voldoende mandaat te verkrijgen voor de aanpak;
• Kun je de opdracht goed inbedden in de staande organisatie;
• Heb je tools en benaderingen die werken.

Duur: 2 dagen van 9.30 tot 17.00
uur in twee verschillende sessies.
Tijdsinvestering: 4 dagen.
Kosten: 1925,- ex BTW.
Start: 12 en 27 januari 2022.

Expert-module 2: Planning en procesdesign bij complexe opdrachten
Hoe maak je de opdracht hanteerbaar in een helder plan van aanpak. Helder voor de organisatie en
helder voor de opdrachtgever. Hoe gebruik je een professionele planningsmethode. Een complexe
situatie met vele afhankelijkheden vraagt om samenhang en volgordelijkheid van stappen in een helder
plan. We gaan in op de logica en transparantie van de stappen zelf, op de besluitvormingsprocessen die daarbij
horen en de samenwerking met medezeggenschap.
Van opdracht naar plan van aanpak:
• Opbouw en planning, planmatigheid en jaarplanning;
• Medezeggenschap en besluitvorming.
Voor het bereiken van resultaten dien je naast een goed plan ook de juiste processen en interventiestrategieën in
te richten.
Duur: 1 dag in twee
Van plan van aanpak naar resultaatgericht proces:
• Kenmerken van een maatwerkgericht proces;
• Werken met het SIBCO – model;
• Interventiestrategieën hanteren.

verschillende sessies.
Tijdsinvestering: 4 dagen.
Kosten: 975,- ex BTW.
Start: Nader bericht volgt.
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Expert-module 3: Regie en Verantwoording
Hoe geef je de uitvoering van je mandaat en je verantwoordelijkheid vorm. Hoe maak je deze inzichtelijk
voor organisatie en opdrachtgever. Complexe situaties, waarin het overzicht voor velen moeilijk te
behouden is, vragen om uiterste transparantie in het eigen handelen en het afleggen van
verantwoording.
Omgaan met verantwoordelijkheid en verantwoording:
• Logboek en transparantie;
• Monitoring en feedback;
• Procesbewaking en regievoering.
Transparantie en transitie:
• Transitiedocument;
• Overdrachtsdocument.
Een complexe situatie doet een sterker beroep op jouw communicatieve vaardigheden. Meer dan ooit zijn de
ogen op je gericht en worden je woorden gewogen. Hoe kun je jouw communicatie afstemmen op de situatie en
hoe kies je de juiste communicatie strategie. Wat is de invloed van de organisatiecultuur op de haalbaarheid van
jouw plan. Hoe duid je een cultuur en hoe ga je er effectief mee om.
In de periferie van het proces:
Communicatie:
• Communicatie is een gedragskeuze - Het 3d-Gatwick model;
• Communicatie is een strategische keuze.
Cultuuranalyse:
• Leer- en werkcultuur;
• Assertief en ondersteunend;
• Individueel en teamgericht;
• Resultaat en procesgericht;
• Afhankelijk en autonoom.

Duur: 1,5 dag in twee
verschillende sessies.
Tijdsinvestering: 4 dagen.
Kosten: 1450,- ex BTW.
Start: Nader bericht volgt.

