Rijksbrede raamovereenkomst

Interim-management
en Organisatieadvies

De huidige ontwikkelingen en de ambities binnen de Rijksoverheid vragen om een heroriëntatie
op haar doelstellingen. Atos Consulting en Schaekel & Partners ondersteunen de Rijksoverheid
in haar streven naar een meer effectieve en doelmatige overheid door concrete resultaten te
leveren in organisatieadviesopdrachten en te voorzien in tijdelijk management. Onze adviseurs
en interim-managers beschikken over actuele kennis, zijn gemotiveerd, enthousiast en
dynamisch en zijn daarmee echt van toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid.

Atos Consulting en Schaekel & Partners zijn door
het Rijk geselecteerd als partijen binnen deze
raamovereenkomst.

Trusted partner for your Digital Journey

Trusted partner voor de Rijksoverheid
Atos Consulting en Schaekel & Partners zijn betrouwbare partners voor de Rijksoverheid.
De gemiddelde klanttevredenheid voor onze dienstverlening bedraagt een 8,4.
Naast expertise op verschillende vakgebieden zijn de adviseurs van Atos Consulting gespecialiseerd
op basis van marktgebieden. In de marktsector Public & Health is het kernteam Organisatieadvies
Rijksoverheid werkzaam. Dit team volgt de beleidsacties van het kabinet op de voet, evenals
beleidsontwikkelingen binnen specifieke marktgebieden, zoals de veiligheidsketen, het sociale
domein en het onderwijs. Deze raamovereenkomst biedt ons kernteam de mogelijkheid nieuwe
adviesopdrachten bij ministeries uit te voeren. Dit draagt bij aan een versterking van onze positie
als ‘trusted partner’ van de Rijksoverheid. Atos Consulting heeft veel ervaring op het gebied van
organisatieadvies aan departementen. Deze ervaring, gekoppeld aan onze bedrijfskundige expertise,
zetten wij de komende jaren graag in voor de Rijksoverheid.
Een optimaal resultaat is alleen te behalen door een combinatie van kennis en kunde met een goede
personal fit. Onze adviseurs en interim-managers hebben hart voor de opdracht en de Rijksoverheid.
Het zijn intrinsiek gemotiveerde mensen die enthousiasme en dynamiek meebrengen. Prettige,
scherpe mensen die juist doorgaan waar anderen stoppen. Het vinden van interim-managers voor
een organisatie is maatwerk. Wij zoeken en schakelen net zolang totdat wij tot de perfecte fit komen
tussen interim-manager en opdrachtgever.

Strategisch interim-management bij
Rijkswaterstaat
Binnen Rijkswaterstaat heeft de interim-manager
van Atos Consulting een groep van bijna 30
fte managementondersteuners, verspreid over
drie locaties, aangestuurd. Zij heeft hiervan een
hecht werkend team gemaakt. In een tijd van
taakstellingen bood zij de medewerkers niet alleen
duidelijkheid over de toekomst en verwachtingen
vanuit de organisatie over het vakgebied van
managementondersteuning, maar ook richting
(hoe komen we daar?) en veiligheid. Zij bracht
daarmee rust in een groep die onder hoge
druk stond.
Linda Geerlings
Directeur Bedrijfsvoering en Kennisinkoop,
Rijkswaterstaat.
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“Ik ervaar de
houding van de Atos
interimmanager als
zeer professioneel
en een waardevolle
aanvulling op mijn
managementteam”.

Wat bieden wij op het gebied van...
Strategisch interim-management
Atos Consulting vindt, in samenwerking met Schaekel & Partners, voor u de beste kandidaten voor
tijdelijke managementfuncties. Een belangrijke bron daarbij is ons uitgebreide netwerk van managers
die tot de top van hun werkveld behoren en hun sporen hebben verdiend binnen de Rijksoverheid.
Onze kwaliteitsnorm hiervoor is hoog. Intrinsiek gemotiveerde mensen die naast actuele kennis,
enthousiasme en dynamiek meebrengen en daarmee echt van toegevoegde waarde zijn. Prettige,
scherpe mensen die wij persoonlijk kennen en waarvan wij weten wat zij kunnen. Ook hun netwerk is
voor ons een bron om voor u de beste kandidaat te vinden.
Uit onze jaarlijkse analyse van de markt voor interim-management de ‘Interim Index‘ die wij samen
met Nyenrode Business Universiteit en kennisinstituut TNO uitvoeren, blijkt dat de toegevoegde
waarde van een tijdelijke manager na verloop van tijd afneemt. Ons standpunt is dan ook dat een
opdracht bij voorkeur na 12 maanden moet zijn afgerond.
Voor ‘top performance’ is ook ‘top support’ nodig. Topmanagers onderkennen het belang van
support en een second opinion. Ondersteuning van de manager heeft daarom altijd in onze
genen gezeten. We zorgen voor continuïteit en flexibiliteit door onze interim-managers als ‘Near
Employees’ te behandelen. Ze krijgen dezelfde mogelijkheden als onze eigen medewerkers. Onze
persoonlijke betrokkenheid is de afgelopen 30 jaar succesvol gebleken en wordt door opdrachtgevers
gehonoreerd met hoge klanttevredenheidscores, uitdagende opdrachten en positieve referenties.
.

Organisatieadvies

De ontwikkelingen en de ambities binnen de Rijksoverheid vragen om een heroriëntatie op de
doelstellingen. Een vernieuwde bedrijfsvoeringsfunctie moet naadloos aansluiten op de nieuwe koers
van de Rijksoverheid, waarbij effectiviteit en efficiëntie centraal staan. Atos Consulting ondersteunt de
Rijksoverheid door, in nauwe samenwerking met onze klanten, verbeteringen te realiseren in primaire
processen, bedrijfsvoerings- en ICT-vraagstukken.
Verbeteringen in primaire processen en bedrijfsvoeringsfuncties binnen het Rijk realiseren we
door o.a. procesoptimalisatie (lean management), ontwerp van de organisatie-inrichting, slimme
kostenbesparingen, professionaliseren van bedrijfsvoeringsfuncties en optimalisatie van de inkoop.
De digitale transformatie binnen de Rijksoverheid ondersteunen we door o.a. inzicht te creëren in het
gedrag van klanten door middel van een ‘Citizen Journey’, strategie en implementatie van Cloudoplossingen te realiseren en nieuwe business- en organisatiemodellen te ontwikkelen die passen bij de
Digitale Overheid.
Atos Consulting hecht in de uitvoering van haar opdrachten grote waarde aan het versterken van
de duurzame relatie met onze klanten. Wij besteden hierbij veel aandacht aan het borgen van
projectresultaten en het overdragen van kennis en kunde aan de medewerkers van onze klanten.
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Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met
wereldwijd meer dan 1.500 gedreven professionals. Atos Consulting is de partner voor organisaties die
zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control.
Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende
processen, zoals financiële, personele en informatiseringsprocessen. Indien nodig biedt Atos
Consulting ook interim-management aan of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting
een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Over Schaekel & Partners
Voor strategisch interim-management werkt Atos Consulting samen met Schaekel & Partners.
Schaekel & Partners gaat voor kwaliteit en inhoud met een no-nonsense aanpak. Ons netwerk van
zelfstandig gevestigde interim-managers en professionals, het Schaekel-netwerk, is daarbij onmisbaar.
Wij zijn nauw bij hen betrokken en kennen hen persoonlijk. De typische interim-manager uit het
Schaekel-netwerk is zeer ervaren, actief en dynamisch en wordt door ons gezien als daadwerkelijk
onderscheidend in de markt. Hij of zij is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied
en branche. Bovendien bieden de interim-managers uit ons netwerk een bijzonder effectieve
combinatie van analytische vaardigheden en effectieve implementatiekracht.

De rijksbrede raamovereenkomst
De rijksbrede raamovereenkomst voor strategisch interim-management en organisatieadvies (IMOA) is
sinds 1 februari 2016 van kracht. Het Inkoop Uitvoeringscentrum van de bestuurskern van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft namens de deelnemende ministeries het mandaat voor de centrale inkoop van
deze diensten.
Voor meer informatie:
Neem contact op met: andre.demeulder@atos.net

www.atosconsulting.nl
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