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Bij alle investeringen let je scherp op het
verwachte rendement, dus waarom niet ook bij
interim dienstverlening?
De behoefte aan tijdelijke ondersteuning ontstaat vaak
onverwachts en vraagt dan vaak om een oplossing op korte
termijn. Wij combineren snelheid met een gedegen aanpak.
Je zoekt immers niet zomaar een interim professional, maar
een volwaardige oplossing voor jouw probleem. Door de
behoefte gezamenlijk nauwkeurig te analyseren komen we
tot een passende oplossing: een snelle en bovenal goede
match met een professional die beschikt over alle nodige
kennis, kunde en persoonlijkheid. Daarmee creëren we een
blijvende toegevoegde waarde.

RECRUITMENT &
SOURCING ADVICE
Wil je ook een beter proces en minder kosten?

Ben je in staat op de belangrijke momenten
altijd de juiste beslissing te nemen?
We adviseren ook over specifieke vraagstukken bij jouw
organisatie. Hoe weet je bijvoorbeeld zeker dat je op elk
belangrijk moment over de juiste informatie beschikt? En
welke mogelijkheden zie jij om jouw eigen bedrijf te starten,
je financieringsstructuur te optimaliseren, een acquisitie te
doen of misschien zelfs jouw bedrijf te verkopen? Wij
ondersteunen je bij deze niet alledaagse
processen en helpen jou om de juiste
antwoorden te vinden. Daarbij
adviseren wij veelal over
zaken als prestatiemeting,
managementinformatie
en besturing. Daarnaast
begeleiden we in M&A
trajecten, bijvoorbeeld
rondom bedrijfswaarderingen,
due diligence onderzoeken,
financieringen, pré- en post-deal
onderhandelingen en carve-in en
carve-out werkzaamheden.

Het vinden van de ideale professional voor een vacature
vraagt om een doordacht werving- en selectieproces, een
aanpak gericht op jouw specifieke actuele behoefte. Wij zijn
betrokken en blijven tegelijkertijd onafhankelijk en positief
kritisch. Daardoor kunnen we zowel jouw organisatie als
de sollicitant objectief adviseren. We geven waardevolle
adviezen én ondersteunen jouw processen. Je beloont ons
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PROJECT
op uurbasis, overeenkomstig
onze toegevoegde
waarde
Wie inspireert jou? ADVICE
Wie stelt jou de juiste
en inspanningen. Daardoor bespaar je substantieel op
vragen en helpt je verder?
RECRUITMENT INTERIM MANAGEMENT
SOURCING
wervingskosten ten opzichte van werving en selectie op
Met onze Management Reflectie bieden wij jou een
basis van een traditionele wervingsfee. En dat voor een beter
podium om het over jou en jouw onderwerpen te hebben.
CONSUL
TANCY BUSINESS ADVICE
PROJECT RECRUITMENT
en hoogwaardig proces met een houdbaar resultaat.
Onafhankelijk en zonder oordeel, maar wel kritisch. Wij
maken expliciet wat wellicht impliciet al aanwezig is.
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Verhoog het rendement van jouw carrière.
GROEIEN
VERBINDING INSPIREREN
Beleef onze visie en word member.

ISA Membership is een netwerk met daaraan gekoppeld
KARAKTER
MOEDIG ORIGINALITEIT

een ISA Academy voor professionals. Hier kun je jouw
passie voor je vak delen en samenwerken
met andere
STREVEN STERK LOGICA VERBETEREN
ONDERSCHEIDEND
professionals. Wij verbinden kennis, kunde, opdrachten
Dit helpt
jou om (in jouw werk of KUNDIGHEID
in jouw leven) meer
en ELEGANT
vacatures uit én in het netwerk
aan elkaar. Samen
EIGEN
KRITISCH
EIGENTIJDS
DELEN
weloverwogen keuzes te maken - en om daarbij recht te
investeren we continu in elkaars ontwikkeling, zodat we
blijven doen aan jouw behoeften
om te kunnen GROEIEN
excelleren.
verwachtingen
steeds opnieuw kunnen blijven
overtreffen
OPGEWEKT
LEREN
VERBINDING
INSPIREREN
Het kan je bovendien helpen om vervolgstappen in jouw
(zie ommezijde).
persoonlijke carrière te zetten,
om te begrijpen welke
keuzes
AMBITIEUS
CREATIEF
KARAKTER
MOEDIG ORIGINALITEIT
je daarin hebt en aan welke eisen je moet voldoen. Ook
personal branding
kan daarbij aan bod komen.
De reflectie
STREVEN
STERK
LOGICA VERBETEREN
is op jou gericht, zodat jij verder komt.

TEAMONTWIKKELING
Hoe kom je als team verder? Hoe overstijg je
percepties en aannames en leer je elkaar echt
kennen?
Team TMA meet en maakt inzichtelijk wat teamleden
motiveert om gezamenlijk te excelleren. De teamanalyse
biedt daarmee een gemeenschappelijke basis om gedrag
bespreekbaar te maken en de ware kracht van het team
en van ieder individu te benutten. Je krijgt inzicht in zowel
individuele als gezamenlijke drijfveren. Welk teamlid heeft
een specifiek talent voor wat? En hoe verhoudt dit zich tot
het team? Worden de talenten van teamleden daadwerkelijk
effectief benut? De teamrapportage is een perfect
vertrekpunt om in inspirerende teamsessies talentgerichte
teamgesprekken te initiëren - laagdrempelig en leuk, maar
wél met impact.

INTERIM | RECRUITMENT | CONSULTANCY |
ACADEMY | SEMINARS | TALENT MANAGEMENT

In deze brochure lees je over o nze dienstverlening, 
waarover we je graag persoonlijk meer vertellen.
www.isagroup.nl
055-3681540
info@isagroup.nl
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Dat jij ergens goed in bent betekent niet automatisch dat je
daar mag best wat fun tegenover staan.
daar
ook
energie
van
krijgt.
Maar
hoeveel
energie
jouw
werk
REFLECTIE FUN MEMBER BORREL NEXT KNOWLEDGE PE
OPDRIJVEN AANMOEDIGEN VERDELEN PARTICIPEREN RICHTING
je geeft bepaalt wel of jij iets op de lange termijn volhoudt
ERKEND
of niet. Talenmanagement
en deTALENT
TMA-methode geeft jeHANDEN
Klinkt goed,SEMINARS
maar wat leert de ervaring?
INTERVISIE
DINEREN
EVENTS
BEDOELING MOTIVEREN INPUT BEVORDEREN BEWEGING
inzicht in jouw unieke set van energiebepalende talenten.
Een typische ISA Member is een vakvolwassen
TEAMONTWIKKELING
MANAGEMENT
TRAININGEN
Dit levert een helder HOOFD
inzicht op in wat kansrijk
is om je in te
professional die
zich wil blijven ontwikkelen, dieMOTIVATIE
MEEDOEN ACTIEF GEVEN BETROKKEN DYNAMIEK PROCES
ontwikkelen en inzichten waar jij potentieel energie verliest.
zich bewust is van zijn/haar eigen kracht en energie
ISA DEVELOPMENT
FUNén dieMEMBER
BORREL
bepaal je zelf hoe jouw ontwikkelingsprogramma
Tevens krijg je inzichten inREFLECTIE
hoe jij interacteert met anderen.
graag kennis deelt in een
warm netwerk. Dat NEXT
PUSHEN AANSPOREN BEZIELEN OPWEKKEN ASPIRATIE DOELEN
eruitziet. Door uit ons ruime aanbod van trainingen
Met wie kun jij in sommige situaties wel of niet goed
verwachten wij van jou. Wat jij van ons mag verwachten?
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KNOWLEDGE
PE INTERVISIE
te kiezen train je vaardigheden die aansluiten op jouw
samenwerken
en waarom? Jouw talentenanalyse
biedt een
Betrokkenheid,DINEREN
kwaliteit, professionaliteit. Kortom: alles
BEWIJZEN AMBITIE BEIJVEREN VOEDEN OPDRIJVEN AANMOEDIGEN
persoonlijke en/of zakelijke doelstellingen, werksituatie
waardevol startpunt voor jouw verdere ontwikkeling.
waar ISA voor staat: Inspire – Share – Aspire. En dat wordt
én op de uitkomsten van jouw talentenanalyse (TMA; zie
gewaardeerd: onze opdrachtgevers blijven terugkomen en
VERDELEN PARTICIPEREN RICHTING BEDOELING MOTIVEREN
SEMINARS EN EVENTS
verderop). Wij organiseren de trainingen en workshops
ISA ONLINE & APP
onze members beoordelen onze bijeenkomsten met een
op prachtige en inspirerende locaties centraal in het land.
Ook online zijn wij verbonden.
8,2 als gemiddeld rapportcijfer en met een NPS-score van
Wil jij in een ongedwongen setting nieuwe
INPUT BEVORDEREN BEWEGING MEEDOEN ACTIEF GEVEN
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40. Onze ISA Finance Academy heeft de hoogste categorie
kennis opdoen en in contact komen met
voor persoonlijk contact. Kortom: werk aan jezelf én werk
app. In deze netwerkapp vind je alle collega-members, kun je
NBA-erkenning en biedt een volwaardig PE-programma.
vakgenoten?
BETROKKEN DYNAMIEK PROCES PUSHEN AANSPOREN BEZIELEN
Dan nodigen wij jou uit om deel te nemen aan de
samen in een ontspannen sfeer.
direct doorklikken naar hun LinkedIn-profiel, een chatsessie
Onze memberships staan bovendien bekend als de leukste
OPWEKKEN ASPIRATIE DOELEN BEWIJZEN AMBITIE BEIJVEREN
bijeenkomsten van de ISA Academy. Hier ontmoet je
opstarten of een oproep plaatsen. Ook vind je in de app de
netwerken van Nederland!
deskundige en toonaangevende sprekers die jou met de
ISA NEXT KNOWLEDGE (INK)
agenda van alle bijeenkomsten. Je schrijft je gemakkelijk in via
VOEDEN OPDRIJVEN AANMOEDIGEN VERDELEN PARTICIPEREN
nieuwste ontwikkelingen binnen én buiten je vakgebied
Hoeveel kennis zit er in het netwerk en wat
de app en geeft feedback over een seminar of training. Ook
inspireren - alles in de loop van de middag en avond, in
wordt er gedeeld?
delen we hier opdrachten en vacatures voor de members.
RICHTING BEDOELING MOTIVEREN INPUT BEVORDEREN BEWEGING
jouw regio of centraal, met na afloop een diner met volop
Samen bezoeken we bedrijven om te leren van praktijkcases
gelegenheid om nader kennis te maken met collega-members.
die jou inspireren, waar jij direct je voordeel mee kunt doen
FUN
TALENT HANDEN SEMINARS EVENTS
TEAMONTWIKKELING
MEEDOEN ACTIEF GEVEN BETROKKEN DYNAMIEK PROCES
en waar het betreffende
bedrijf ook jouw input bij kan
Ontwikkeling en netwerken gaat gemakkelijker
MEMBER DEVELOPMENT
gebruiken. Direct kennis delen in een praktijksetting dus.
door ook samen te lachen.
HOOFD MANAGEMENT
TRAININGEN MOTIVATIE
ISA DEVELOPMENT
PUSHEN AANSPOREN BEZIELEN OPWEKKEN ASPIRATIE DOELEN
TRAININGEN (MD)
Uit onderzoek blijkt dat professionals vooral leren van
Jaarlijks hebben we twee evenementen waar niet de
Wil jij je persoonlijke uitdagingen aangaan,
professionals. Jij kunt er ook voor kiezen om INK bij jouw
inhoud, maar fun centraal staat. Het programma is elke
REFLECTIE
FUN MEMBER BORREL
NEXT KNOWLEDGE PE
BEWIJZEN AMBITIE BEIJVEREN VOEDEN OPDRIJVEN AANMOEDIGEN
succesvoller worden en jezelf verder ontplooien?
organisatie te organiseren. Deel successen, best practices,
keer weer een verrassing. Het draait om actief bezig
Tijdens onze tweedaagse trainingen in het voor- en najaar
meesterwerken of lastige vraagstukken.
zijn, gezelligheid en ontspannen met elkaar in contact

Wij geloven in de creërende kracht van een netwerk.
Een netwerk waarbinnen professionals actief verbinden
én in zichzelf en in elkaar investeren. Vanuit dit
gezamenlijke belang en op basis van wederkerigheid zijn
zij succesvoller. Ervaar de kracht van ISA GROUP, beleef
onze visie en doe mee.
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