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Persbericht 

Stichting IM-Register februari 2013 

Nieuw keurmerk moet kwaliteit interim managers transparanter maken 

Zoveel interim managers, maar waar vind je nou de goede? Een nieuw keurmerk zal daar 
binnenkort een oplossing voor bieden.  

De Stichting IM-Register, het Nederlandse kwaliteitsinstituut voor interim managers, is de 
initiatiefnemer voor dit nieuwe keurmerk. Doel is opdrachtgevers voorafgaand aan een interim 
management opdracht meer zekerheid te bieden over het succes ervan. Samen met marktpartijen 
worden momenteel kwaliteitsnormen geformuleerd om interim managers mee te certificeren.  
Vanaf 1 januari 2013 krijgen de eerste interim managers de nieuwe, onderscheidende en 
beschermde titel RQIM, (Registered and Qualified Interim Manager).  
Lex Helmich, voorzitter van het IM-Register en stuwende kracht achter dit initiatief: “Het IM-
Register wil al sinds zijn oprichting in 2000 de professionaliteit van interim managers transparant 
maken. In die 12 jaar is het aantal interim managers fors gestegen. Tegelijkertijd zie je de manier 
veranderen waarop organisaties interim managers inhuren. Waar in het verleden bureaus een 
belangrijke rol vervulden in de kwaliteitsborging, zie je nu dat steeds vaker inhuur plaatsvindt via 
inkoopafdelingen en elektronische marktplaatsen. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het 
voor die inkoopmanagers is om goed te selecteren. Het beroep van de interim manager is immers 
erg specifiek en wijkt in complexiteit en vereiste competenties behoorlijk af van overige 
management- en advieswerkzaamheden. Om de kwaliteit van interim managers voor 
opdrachtgevers transparant te maken, nemen wij het initiatief om – samen met de markt - te 
komen tot dit nieuwe keurmerk.”  

Het gaat om wat de markt belangrijk vindt, zegt Helmich. “Vrager en aanbieder moeten samen 
bepalen wat aantoonbare normen zijn voor de professionaliteit van interim managers. Als 
onafhankelijk kwaliteitsinstituut zullen wij bewaken dat het gaat om transparante, bewezen en 
toetsbare criteria betreffende de vakbekwaamheid, conform het door de Europese Unie opgestelde 
European Qualifications Framework (EQF). Om de onpartijdigheid en deskundigheid van de 
certificatie- en registratieactiviteiten te waarborgen, zullen die worden opgezet conform de 
internationale norm ISO/IEC 17024.” 

Het IM-Register wil vaart maken met het opstellen van de criteria. Helmich: “We zijn inmiddels 
rond met het vormen van een onafhankelijk College van Belanghebbenden Keurmerk Interim 
Manager, dat de nieuwe professionaliteitscriteria gaat opstellen. In het College zitten 
vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbende partijen in de markt: opdrachtgevers, 
interim managers, kaderstellende organisaties zoals opleiders en beroeps- en brancheverenigingen 
en de certificerende instituten. We krijgen van hen enthousiaste reacties en medewerking.”  

De onafhankelijke certificatie-instelling CRP zal de interim managers op basis van de opgestelde 
professionaliteitsnormen toetsen. Interim managers die voldoen aan de criteria krijgen een 
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certificaat en worden opgenomen in een openbaar beroepsregister. “Met deze nieuwe opzet kunnen 
wij afnemers van interim-managementdiensten transparante en voorspelbare kwaliteit bieden en 
kunnen interim managers zich met het verworven nieuwe keurmerk kwalitatief onderscheiden.” 
 

----------------------------------------------- 

NOOT VOOR REDACTIE ( niet voor publicatie)  

Over de Stichting IM-Register:  

De Stichting IM-Register is hét kwaliteitsinstituut voor interim managers in Nederland. Het is de 
autoriteit in Nederland die samen met alle belanghebbende partijen een 
kwaliteitsnormeringssysteem ontwikkelt en onderhoudt, dat is gebaseerd op aantoonbare 
relevantie voor alle belanghebbenden bij de interim-managementprofessie. Interim managers die 
op basis van deze kwaliteitseisen zijn gecertificeerd, worden door het IM-Register ingeschreven in 
een onafhankelijk en openbaar beroepsregister. Voor verdere achtergrondinformatie: 
http://www.imregister.nl/ 

Contactgegevens:  

Voor aanvullende informatie kunt u contact op nemen met  

Lex Helmich, voorzitter Stichting IM-Register:  
Telefoon: 033-247 34 73  
Mail: voorzitter@imregister.nl 

   


