
‘IM-registratie is goed voor jezelf én voor de branche’ 

Jezelf serieus nemen als interim manager en bijdragen aan de professionele 

ontwikkeling van de beroepsgroep. Dat waren voor Patrick Follon de 

belangrijkste redenen om zich in te schrijven in het IM-Register. ‘Het is 

belangrijk dat er een vorm van onafhankelijke toetsing plaatsvindt.’

Waar bent u als interim manager actief?

‘Bij diverse grote bedrijven, steeds op het snijvlak van business en IT.  

Het gebeurt nogal eens dat een businessafdeling meer wil dan een IT-afdeling 

mogelijk kan maken. Dat levert wrijving op, die nog wordt versterkt als het het 

outsourcingstraject van IT-werkzaamheden onvoldoende wordt begeleid. En al 

helemaal als die outsourcing plaatsvindt naar bijvoorbeeld India of Maleisië.  

Als interim manager heb ik me gespecialiseerd in outsourcingstrajecten. Ik breng 

de business-vraag en het IT-aanbod bij elkaar en faciliteer in het opzetten van 

zogeheten regie-organisaties. Dat vergt allerlei vaardigheden, op het gebied van 

commercie en IT, maar ook op het gebied van verandermanagement, human 

resources én culturele zaken. Want communiceren in India gaat echt anders dan bij 

ons.’

U bent al vijf jaar interim manager, maar pas sinds kort ingeschreven in het IM-Register. 

‘Ik heb even gewacht omdat ik er zeker van wilde zijn dat ik met vlag en 

wimpel door de accreditatie zou komen. Ik heb bijvoorbeeld eerst mijn 

schaduwmanagement goed georganiseerd. Dat de lat voor opname in het register 

hoog wordt gelegd, vind ik alleen maar een pre. Ik zie de toetredingseisen als 

het minimum. Wat mij betreft mag het register nóg hogere eisen stellen, om 

het kaf van het koren te scheiden. Iedereen kan zich interim manager, coach of 

organisatie-adviseur noemen. Het IM-Register is een soort keurmerk dat zorgt 

voor onafhankelijke toetsing van de kwaliteit. Dat komt ten goede aan je eigen 

ontwikkeling, maar ook aan de beroepsgroep als geheel. Ik hoop althans dat het 

register zich ontwikkelt tot een instrument voor de verdere professionalisering van 

de branche.’

Welke voordelen heeft u als registermanager?

‘Ik kan me naar potentiële opdrachtgevers als zodanig profileren. Je laat zien dat je 

jezelf en je professionele ontwikkeling serieus neemt. Voor opdrachtgevers biedt 

het register geen garantie, maar wel een kwaliteitstoets. Op mijn werk staat een 

stempel dat er bij anderen wellicht niet op staat. 

De samenwerking met een schaduwmanager vind ik heel plezierig; dat zijn mooie 

momenten om jezelf aan anderen te spiegelen.’

Patrick Follon
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