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Op al onze aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.interimencoaching.nl

Bedrijfsprofiel Laming Interim Management, Advies en Coaching

“We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd 
als onoplosbare problemen” -  John W. Gardner. 

Dat is waar Laming Interim Management, Advies en Coaching voor staat en waar wij ons bestaansrecht  

en onze uitdaging op baseren: Kansen zien én op een proactieve, creatieve en onderscheidende manier 

benutten daar draait het om, elke dag weer.

Achtergrond | Kernwaarden

Laming Interim Management, Advies en Coaching is opgericht door Peter Laming. 

Voorafgaand aan zijn zelfstandig ondernemerschap is Peter 18 jaar werkzaam geweest in de arbeidsbe-

middelingsbranche en heeft hij verschillende functies vervuld, o.a. als vestigingsmanager, senior  

accountmanager, project-/implementatiemanager, sales director en commercieel manager.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij operationeel/ commercieel leidinggegeven aan vestigings- en regioteams 

en is hij verantwoordelijk geweest voor verschillende interim- en implementatieprojecten.

Tot zijn functie- en resultaatgebieden behoorden onder andere:

	 •		Operationeel / commercieel managen van vestigingen en projecten.

	 •		Coachen en inspireren van medewerkers.

	 •		Acquireren van (middel)grote prospects waaronder multinationals.

	 •		Leiden en uitvoeren van (openbare) aanbesteding-/offertetrajecten.

	 •		Voeren van contractonderhandelingen, contractmanagement en relatiebeheer.

	 •		Opstellen en implementeren van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. 

	 •		Herstructureren / reorganiseren van vestigingen en teams.

	 •		Opzetten van nieuwe vestigingen.

	 •		Analyseren en verbeteren van organisatie- en werkprocessen. 

	 •		Doorvoeren van performanceverbeteringen en opzetten van kwaliteitssystemen.

	 •		Opzetten van trainingen (o.a. “De kracht van de vestigingsmanager als lokale ondernemer”)  

     en organiseren van symposia (o.a. “Veranderingsmanagement, de kunst van het loslaten”  

     en ‘Nieuwe perspectieven in relatiemanagement”).



Voor, tijdens en na de uitvoering van opdrachten conformeert Laming Interim Management, Advies en 

Coaching zich aan de volgende kernwaarden van dienstverlening: 

	 •		‘Afspraak = afspraak’

	 •		Gedreven en betrokken

	 •		Klant-, resultaat- en kwaliteitgericht

	 •		No nonsense en transparant

	 •		Proactief ondernemend

	 •		Up to date

	 •		Integer

	 •		Sociaal en maatschappelijk betrokken

Branchespecialisatie | Dienstenpakket

Laming Interim Management, Advies en Coaching ondersteunt en helpt arbeidsmarkt- en werkgelegen-

heidsintermediairs (uitzendorganisaties, sw-bedrijven, re-integratiebedrijven, UWV WERKbedrijven en 

Gemeentelijke Sociale Diensten) bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen en het optimaliseren 

van hun bedrijfs- en werkprocessen.

De kracht en toegevoegde waarde van Laming Interim Management, Advies en Coaching ligt op het 

snijvlak van operationeel en commercieel proces-, project-, veranderings- en implementatiemanage-

ment en het begeleiden, coachen, motiveren en inspireren van medewerkers. Hiermee wordt niet alleen 

een bijdrage geleverd aan het succes van ondernemingen en instellingen, maar wordt ook proactief 

geïnvesteerd in de ontwikkeling en het persoonlijke geluk van mensen. Zij vormen namelijk het hart van 

uw organisatie en bepalen het uiteindelijke succes. 

Door voortdurende en steeds sneller verlopende veranderingen en vernieuwingen ontstaat binnen  

bedrijven en instellingen steeds vaker de behoefte en noodzaak om voor korte of langere tijd specifieke 

specialistische kennis, ervaring en expertise in huis te hebben. Vanuit opgedane kennis en ervaring in 

de arbeidsbemiddelingsbranche, de opgebouwde expertise in de arbeids- en bedrijvenmarkt en de per-

soonlijke en onderscheidende aanpak stelt Laming Interim Management, Advies en Coaching  hiervoor 

de volgende diensten ter beschikking:



Interim Management

Het op tijdelijke basis inzetten van kennis, vaardigheden, ervaring en deskundigheid in verband met: 

	 •		vervangings-/waarnemingsmanagement;

	 •		performancemanagement;

	 •		projectmanagement;

	 •		veranderingsmanagement;

	 •		implementatiemanagement.

Advies

Het op basis van kennis, ervaring en expertise onderzoeken en analyseren van bedrijfs-, werk-, personele 

en klantprocessen en het formuleren en bespreken van mogelijke verbeter- en implementatieplan-

nen waarbij de koppeling en vertaalslag wordt gemaakt van strategie/beleid (‘denken’) naar operatie/ 

uitvoering (‘doen’).

Coaching

Het praktijk- en resultaatgericht operationeel en/of commercieel begeleiden, trainen en inspireren van 

medewerkers (groepsgewijs of individueel). Hierdoor worden hun kennis en vaardigheden vergroot en 

hun gedrag door reflectie en spiegelen inzichtelijk gemaakt. Zij worden daardoor in staat gesteld, ten 

dienste van het bedrijf én zichzelf, het beste uit zichzelf te halen.  

Tijdens coachingstrajecten worden adviezen en handreikingen gegeven in termen van ‘mogelijkheden’, 

‘alternatieven’ en ‘consequenties’ en worden medewerkers gestimuleerd in het maken van eigen  

bewuste keuzes. Naarmate medewerkers meer zicht en grip hebben op hun eigen handelen en gedrag 

zal de persoonlijke effectiviteit toenemen. Door deze werkwijze blijft het coachings- en leereffect ook 

op de lange termijn behouden.  

Naast interim management, advies en coaching kan Laming Interim Management, Advies en Coaching 

vanuit haar full-servicegedachte en naar gelang de eventueel bij u als klant aanwezige ‘one-stop-

shoppingbehoefte’ als additionele dienstverlening ook werving & selectie aanbieden voor functies 

vanaf mbo+-niveau.



Klantvragen waarin Laming Interim Management, Advies en Coaching kan voorzien

Iedere onderneming en instelling heeft te maken met haar specifieke brancheontwikkelingen,  

veranderende omgevingsfactoren, steeds kritischer wordende klanten en wijzigende wet- en regel-

geving. Daarnaast hebt u als klant ook te maken met bedrijfseigen interne en externe ontwikkelingen. 

Vanuit deze gedachte levert Laming Interim Management, Advies en Coaching aan de hand van de met 

u besproken behoeften en wensen uitsluitend maatwerk en zien wij het als uitdaging om uw verwach-

tingen te overtreffen.  

Om u als geïnteresseerde een beeld te schetsen in welke klantvragen Laming Interim Management, Advies 

en Coaching kan voorzien, volgt onderstaand een beperkte opsomming van voorkomende klantvragen:

 Interim Management 

	 •		“Eén van mijn managers valt binnenkort tijdelijk uit: Wie kan hem vervangen zonder 

       afbreukrisico?” 

	 •		“Wij hebben een nieuw project toegewezen gekregen: Waar haal ik een projectmanager   

       vandaan?”

	 •		“We hebben besloten tot het invoeren van nieuwe structuren, processen en procedures: 

       Hoe krijgen wij dit ingeregeld zonder dat dit ten koste gaat van onze core business en hoe  

       kunnen wij de gewenste beweging in gang zetten van ‘denken’ naar ‘doen’?”

	 •		“Door drukte zijn een aantal managementtaken ongewild blijven liggen: Hoe kan ik deze   

       zaken weer op orde krijgen?”

	 •		“We hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten: Hoe kunnen wij 

       contractafspraken vertalen naar operationele processen en werkwijzen en hoe informeren 

       en instrueren wij onze medewerkers?”

	 •		“We willen meer aandacht besteden aan relatie- en kwaliteitsmanagement en willen op basis  

       van kpi’s gaan werken met service level agreements: Hoe gaan we dit beschrijven en 

       inregelen zodat onze klanttevredenheid verbeterd?”

	 •		“We gaan een nieuwe vestiging openen: Hoe krijg ik dit in korte tijd voor elkaar, zodat we 

       binnen de afgesproken tijd operationeel zijn en de door ons gewenste dienstverlening 

       kunnen leveren?”

	 •		“We hebben een openbare aanbesteding/tender: Hoe kunnen wij dit binnen de gestelde 

       termijn op een succesvolle manier organiseren en uitvoeren?”



 Advies

	 •		“Met welke branche- en marktontwikkelingen krijgen wij te maken en hoe kunnen wij daar   

             adequaat op inspelen?” 

	 •		“Hoe kunnen wij onze procedures, werkwijzen en middelen beter op elkaar afstemmen 

       waardoor wij effectiever en efficiënter kunnen werken?”

	 •		“Op welke manier kunnen wij onze klanttevredenheid verbeteren en klanten voor lange 

       tijd aan ons binden?” 

	 •		“Hoe en met welke instrumenten kunnen wij de arbeidsparticipatie van mensen met een   

                  afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren en vergroten?”

	 •		“Hoe en met welke middelen kunnen wij ‘vraag’ en ‘aanbod’ beter op elkaar afstemmen,   

             zodat vacatures en werkzoekenden beter met elkaar worden gematched?”

	 •		“Hoe kunnen wij op een proactieve manier anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving,   

             zodat  nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt worden benut?”

	 •		“Hoe kunnen wij als arbeidsmarktintermediair deelnemen aan nieuwe privaat-publieke    

             samenwerkingsverbanden, wie kan ons hierbij helpen en de benodigde ‘bruggen bouwen’?” 

  Coaching

	 •		“Wij willen de kennis en vaardigheden van onze medewerkers vergroten en verbeteren, 

       zodat zij in plaats van ‘intern/productgericht’ ‘extern/klantgericht’ gaan denken én handelen” 

	 •		“Als wij richting onze klanten onderscheidend willen zijn, zullen wij een omslag moeten maken   

             van input- naar outputgericht ondernemerschap: Wie kan ons daarbij helpen en ondersteunen?”

	 •		“We hebben een goed managementpotentieel in onze organisatie: Hoe kunnen we in een korte tijd  

       hun operationele of commerciële managementvaardigheden vergroten en verbeteren?”

	 •		“Door de huidige economische situatie moeten we op zoek naar andere afzetmarkten: Hoe kunnen  

       wij onze commerciële slagkracht en rendement in kaart brengen en vergroten?”

	 •		“Door de samenvoeging van afdelingen hebben wij als bedrijf te maken met verschillende 

       afdelingsculturen: Hoe kunnen wij vormgeven aan teambuilding en de samenwerkingsbereidheid  

       van medewerkers vergroten?”

	 •		“We hebben recent een nieuwe manager aangesteld. Door drukte hebben wij onvoldoende 

       capaciteit vrij om hem op een terdege manier in te werken en te begeleiden. Hoe kunnen 

       we dit oplossen?”

	 •		“Door reorganisaties en fusies merken wij dat de medewerkerbetrokkenheid en 

       medewerkertevredenheid is gedaald: Hoe kunnen we dit verbeteren?

Zoals eerder aangegeven, is bovenstaande opsomming slechts een beperkte greep uit de klantvragen waarmee 

Laming Interim Management, Advies en Coaching u van dienst kan zijn.  



Graag informeren wij u uitvoerig en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden. 

Ook als wij u, om wat voor reden dan ook, niet van dienst kunnen zijn, helpen wij u graag door middel van 

doorverwijzing of door het leggen van contacten met ons uitgebreide netwerk aan dienstverleners: Uw 

belang is immers ons belang. 

10 redenen om te kiezen voor Laming Interim Management, Advies en Coaching

	 •		Ervaring en expertise in de arbeidsbemiddelingbranche.

	 •		Actuele kennis van brancheontwikkelingen.

	 •		‘Thuis’ in de regionale arbeids- en bedrijvenmark en bruikbare netwerkcontacten 

      met profit- en non-profitorganisaties.

	 •		Deskundigheid in proces-, project-, veranderings- en performancemanagement.

	 •		Integrale aanpak van ‘operatie’ en ‘commercie’ en een voelbare beweging van 

     ‘denken’ naar ‘doen’.

	 •		Sparringpartner op niveau waardoor alternatieven en kansen kunnen worden benut.

	 •		Geen belangenverstrengeling en geen carrièredoel binnen uw bedrijf omdat opdrachten 

     op tijdelijke basis worden uitgevoerd.

	 •		Zeer concurrerende, open en transparante tarifering waardoor inhuurkosten calculeer- 

     én beheersbaar zijn.

	 •		Hoge productiviteit.

	 •		Uitvoering van opdrachten op basis van meetbare kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 

Informatie | Afspraak

Voor het aanvragen van informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u zowel overdag 

als ’s avonds contact opnemen met: 

Laming Interim Management, Advies en Coaching  

Prinses Maximastraat 17,  5104 ES Dongen

M 06 - 12 92 78 55 E laming@interimencoaching.nl I www.interimencoaching.nl

KvK 17276617 BTW NL140794487B01

Wij zijn u graag van dienst!


