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Inleiding ‘Over Planet Interim’  
 
Planet Interim maakt als onafhankelijk online platform de versnipperde Interim markt transparant voor 600.000 

Interim professionals, hun opdrachtgevers en bemiddelaars. Zo toont het platform Interim opdrachten van meer dan 

35 Interim sites en maakt zij deze uniform doorzoekbaar. Ook de „micromarkt‟ van een individuele Interim vacature 

wordt transparant gemaakt via de mogelijkheid voor opdrachtgevers om unieke Premium Interim opdrachten te 

plaatsen. De site is op basis van tien jaar ervaring in werving, selectie en Interim management opgezet. Dit online 

platform biedt snelheid en gebruiksgemak en is zeer geschikt voor het werven van Interim professionals en het 

vinden van Interim opdrachten. Planet Interim biedt uitstekende mogelijkheden om een werkgevers- of 

werknemersmerk en voor de doelgroep relevante producten of diensten te kunnen profileren.  

Overzicht voordelen Planet Interim voor Interim professionals en opdrachtgevers. 

Inhoudsopgave                    Blz. 
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2. Accountomgeving           3. 
3. Opdrachten plaatsen en beheren          3. 
3.1  Nieuwe opdracht plaatsen          3. 
3.2  Overzicht bestaande opdrachten         7. 
3.3  Sollicitaties inzien          7. 
3.4  Interim opdrachten bewerken, verlengen of stoppen      10. 
4. E-mailnotificatie           10. 
5. Geschikte Interim professionals vinden        11. 
6. NAW-gegevens van kandidaten aanvragen        12. 
7. Budget beheer           12. 
8. Adverteren           13. 

 

 

1. Inloggen / registreren als Opdrachtgever 

 

Inloggen of registreren kan via de verticale blauwe balk links op het scherm of via de link in het blauwe dropdown 

menu dat zichtbaar wordt indien u met uw muis over de tab „Opdrachtgevers‟ gaat. In alle gevallen logt u in met 

behulp van een e-mailadres (dat als username dient) en een wachtwoord. 

 

 

 

 

 

 

http://planetinterim.nl/
http://planetinterim.nl/kenmerken-standaard-en-premium-interim-opdracht-opdrachtgevers/
http://planetinterim.nl/over-ons/
https://planetinterim.nl/accountcompany/authenticate/login.aspx
https://planetinterim.nl/accountcompany/authenticate/login.aspx
https://planetinterim.nl/accountcompany/authenticate/login.aspx
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2. Accountomgeving 

Na het inloggen komt u in de accountomgeving. Via uw accountomgeving kunt u online Interim opdrachten plaatsen, 

contact opnemen met uw favoriete Interim professionals, e-mailnotificaties instellen, uw organisatiegegevens 

(wachtwoord, contactgegevens en dergelijke) en flexibel budget beheren, uw contactpersonen aanmaken en 

monitoren en u kunt uw organisatie extra profileren middels het plaatsen van banners of een minisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle mogelijke functionaliteit is hieronder met de paarse rand omringd. Belangrijk is dat u hier per team, afdeling of 

divisie met wie een account gedeeld wordt de juiste contactpersonen toevoegt. Het is immers (meestal) niet de 

bedoeling dat één persoon alle reacties van alle geplaatste Interim jobs en uitstaande notificaties ontvangt, maar dat 

iedere medewerker/consultant zijn/haar eigen opdrachten, e-mailnotificaties en Interim professionals kan beheren. 

 

3. Opdrachten plaatsen en beheren 

Vanuit de accountomgeving plaatst u Interim opdrachten en beheert u ze. Bewerken, verlengen, het spreekt voor 

zich. Let er svp op dat u alleen de opdrachten van de geselecteerde contactpersoon ziet. Opdrachten kunnen 

overigens ook via bijvoorbeeld de technologie van InGoedeBanen.nl en Knollenstein op Planet Interim worden 

geplaatst. Zo kunt u gewoon op de bestaande manier blijven werken en hoeft u alleen maar Planet Interim aan te 

vinken voor publicatie van uw interim vacatures. Het is verstandig om van tevoren contact te hebben om uw account 

aan uw behoeften aan te passen. 

3.1 Nieuwe opdracht plaatsen 

Via het invullen van één duidelijke pagina met invulvelden realiseert u de opdracht, waarna u de periode van 

plaatsing kiest evenals het type opdracht, een standaard Interim opdracht of een Premium Interim opdracht. 

Premium opdrachten zijn transparant en gebruiken een uniek veilingmodel. Het reeds geboden laagste, hoogste, 

gemiddelde en meest voorkomende uurtarief wordt anoniem bij de opdracht getoond.   

Interim professionals schrijven zich daardoor bewuster in met hun optimale tarief. De toegestane afwijking t.o.v. het 

door u opgegeven indicatieve uurtarief mag tussen -25% en +25% liggen.  Biedingen buiten deze marges van +25 en 

-25% worden automatisch afgewezen.  

http://planetinterim.nl/toelichting-accountomgeving-opdrachtgever/
http://planetinterim.nl/toelichting-accountomgeving-opdrachtgever/
http://planetinterim.nl/default.aspx?id=4843&pageid=4842
http://planetinterim.nl/flexibel-budget
http://planetinterim.nl/banner-formaten-en-andere-mogelijkheden
http://planetinterim.nl/profileer-u-met-een-minisite
http://planetinterim.nl/plaats-uw-standaard-of-premium-interim-opdracht/
http://planetinterim.nl/kenmerken-standaard-en-premium-interim-opdracht-opdrachtgevers/
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De status van biedingen wordt samengevat en anoniem bij opdracht getoond. Meer transparantie stimuleert 

concurrentie en leidt tot een meer faire prijs voor beide partijen ongeacht de marktomstandigheden. 

Bij een hoger geboden tarief moet extra toegevoegde waarde door de kandidaat aangetoond worden. Alleen 

gemotiveerde kandidaten met een goed afgewogen uurtarief zullen reageren. Dit voorkomt overbodige rompslomp 

met te dure kandidaten. Premium opdrachten  wordt direct bovenaan alle relevante zoekresultaten getoond en vallen 

op door een extra groot formaat op tussen alle andere opdrachten.  

Voorbeeld invulpagina „Plaatsen Interim opdracht: 
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Na het invullen van de pagina en het aanklikken van de button rechtsonder “Opslaan en activeren >” volgt de 

melding:  

U kunt de opdracht in concept bekijken 

of direct plaatsen als standaard of 

premium interim vacature. Voordat u 

deze keuze maakt kunt u hier ook eerst 

informatie inwinnen over de voordelen 

van een Premium opdracht. 

 

 

Let op dat u de juiste “gewenste publicatiedatum opdracht” aangeeft. Vanaf die datum wordt de opdracht 

zichtbaar.  

Daarna kiest u de duur van de periode van 

vertoning; het “Gewenst aantal weken”. 

De opdracht is per twee weken te 

publiceren en dus te verlengen. Een 

opdracht wordt voor minimaal twee weken 

geplaatst. Een opdracht kan uiteraard wel 

eerder dan twee weken worden gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na invullen van het aantal weken en de gewenste publicatiedatum (meestal de dag van vandaag), klikt u op 

„berekenen‟ waarna u akkoord voor plaatsing van de opdracht geeft.  

Dan volgt de melding met de samenvatting: 

 

http://planetinterim.nl/kenmerken-standaard-en-premium-interim-opdracht-opdrachtgevers/
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Geplaatste Standaard en Premium opdrachten zien er bijvoorbeeld als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatste Interim opdrachten in het zoekresultaat weergegeven, in het rood bovenaan de Premium Opdracht(en): 
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3.2 Overzicht bestaande opdrachten 

 

Klik op „Overzicht huidige opdrachten tonen‟ en vervolgens op een Interim functie en u kunt de functie inzien, 

bewerken, verlengen en op inactief zetten. En, belangrijk, eventuele sollicitaties bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Sollicitaties inzien 

U gaat naar „Overzicht huidige opdrachten tonen‟. Eventuele sollicitaties staan meteen onder de open geklikte 

interim vacature. U ontvangt een e-mailnotificatie indien een Interim professional gereageerd heeft via Planet Interim 

(zie hierna). In de e-mail staat over welke opdracht het gaat, een korte motivatie en de e-mail is meteen voorzien van 

het cv van de interim professional in pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van één online en één (gesloten) opdracht met beide een reactie: 

https://planetinterim.nl/Job/List.aspx
https://planetinterim.nl/Job/List.aspx
https://planetinterim.nl/Job/List.aspx
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Indien u bijvoorbeeld op de onderste opdracht klikt verschijnt de volgende pagina: 

 

 

Indien u klikt op de naam van de interim professional die op uw opdracht heeft gereageerd volgt meteen het cv van 

de professional waarbij u meteen bovenaan het profiel kunt aangeven of u verder wilt in de procedure (eerste contact 

leggen) of dat u afziet van een vervolg met deze kandidaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u op UITNODIGEN klikt en deze reactie activeert, ziet de status van de interim professional er binnen deze 

opdracht en in zijn/haar eigen accountomgeving als volgt uit: 
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De interim professional ontvangt namens u vervolgens automatisch het volgende bericht (in Nederlands of Engels, 

afhankelijk van de gekozen taal door de professional) waarbij uw naam en contactgegevens worden vrijgegeven. U 

kunt elkaar vanaf heden goed bereiken en weet ook van elkaar dat u dat wenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u op STOPPEN klikt wordt u gevraagd naar de reden, waarbij u uit drie standaardantwoorden kunt kiezen of 

een „anders‟ waarbij u vrije tekst kunt invoeren. Indien u STOPPEN kiest ziet de status van de kandidaat er daarna 

binnen deze opdracht zo uit:  

 

 

 

 

De interim professional ontvangt vervolgens automatisch de volgende e-mail namens u: 
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3.4 Uw Interim opdracht bewerken, verlengen of stoppen 

Via uw accountomgeving kunt u het „Overzicht huidige opdrachten tonen‟ aanklikken. Daarna treft u naast 

„Sollicitaties inzien‟ en „Opdracht inzien‟ tevens de opties „Opdracht bewerken‟, Opdracht verlengen‟ en Opdracht 

stoppen‟. De publicatie periode van een opdracht kunt u telkens per twee weken verlengen (2, 4, 6).  

Indien u binnen de lopende periode besluit om een opdracht niet langer op Planet Interim te publiceren, sta er dan 

bij stil dat u dan het eventueel resterende tegoed (in tijd) afbreekt! Indien u de opdracht later weer actief online zet, 

plaatst u hem wederom voor opnieuw maximaal twee, vier of zes weken.  

Nadat de opdracht is „Verlopen‟ of door u op „Verlopen‟ is gezet, heeft u nog twee weken toegang tot de eventuele 

reacties op uw opdracht. Wees er zeker van dat u bijvoorbeeld eventuele interessante kandidatenprofielen heeft 

gedownload.  Verder spreken deze opties voor zich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. E-mailnotificatie 

 

Het is handig om de e-mailnotificatie in te stellen waardoor Interim professionals die aan een bepaald profiel voldoen 

automatisch in uw (team-) inbox komen. U kunt diegene(n) bij „favoriete Interim professionals‟ opslaan en eventueel 

contact opnemen. In de volgende omgeving stelt u de notificatie in door aan te geven met welke sectoren kandidaten 

affiniteit moeten hebben en in welk(e) 

vakgebied(en) en in welke functiegroepen de 

kandidaat actief moet zijn (geweest). Ook kan 

hier op regio en tarief geselecteerd worden. 

Vervolgens ontvangt u dagelijks of wekelijks 

berichten indien kandidaten die aan het profiel 

voldoen zich hebben aangemeld. Het volledige 

profiel is te bekijken, behalve de NAW-gegevens 

en andere vertrouwelijke informatie. Pas op het 

moment dat u daadwerkelijk interesse heeft in 

een kandidaat besluit u de NAW-gegevens en 

daarmee het volledige profiel aan te vragen. 

Dit kost slechts een paar euro per profiel en zal 

van het account budget worden afgehaald. Het is 

niet gratis omdat Planet Interim er naar streeft 

dat alleen oprecht geïnteresseerde organisaties 

contact zoeken met geregistreerde Interim 

professionals. 

https://planetinterim.nl/Job/List.aspx
https://planetinterim.nl/AccountCompany/Notifications.aspx
https://planetinterim.nl/AccountCompany/Notifications.aspx
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 5. Geschikte interim professionals vinden  

U kunt via de Homepage voor Opdrachtgevers Interim professionals vinden en direct bereiken. 

Via de zoekvelden in de verticale blauwe balk links kunt u meteen geschikte kandidaten vinden via de variabelen:  

 

 

 

 

 

 

U hoeft pas (te registreren en) in te loggen indien u 

kandidaten interessant vindt én hen aan uw 

favorieten toe wilt (kunnen) voegen of het volledige cv 

wilt downloaden.   

U kunt kandidaten eerst alleen toevoegen aan uw 

“Favoriete Interim professionals”. 

Later kunt u via uw accountomgeving uw favorieten 

raadplegen en eventueel alsnog besluiten om de NAW-gegevens en het volledige cv te downloaden of niet.  

U kunt dus kosteloos uw favorieten volgen. U voegt kandidaten aan uw favorieten toe door onder- of bovenaan het 

profiel op “Toevoegen aan favorieten” te klikken. 

 

 

 

 

 

6. NAW-gegevens kandidaten aanvragen  

Vanuit „Sollicitaties inzien’ bij Opdrachten ziet u direct volledige profielen (dus inclusief NAW-gegevens) van hen die 

op uw opdracht gereageerd hebben. Dat is verder kosteloos. U heeft immers al budget aangewend voor het plaatsen 

van de Interim opdracht. 

Via ‘Favoriete interim professionals bekijken’ in uw accountomgeving kunt u de eerder door u als favorieten 

aangemerkte Interim professionals terugvinden en eventueel besluiten alsnog de volledige gegevens aan te vragen.  

 

 

 

 

http://planetinterim.nl/homepage-opdrachtgevers/
https://planetinterim.nl/AccountCompany/Favorites.aspx
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De investering per kandidaat is gering, maar niet gratis, omdat wij willen dat alleen serieus in de Interim 

professionals geïnteresseerden contact met hen kunnen opnemen. Na de geringe afschrijving van uw budget 

ontvangt u alle contactgegevens van de gewenste kandidaat of kandidaten. U kunt deze printen of als pdf 

downloaden en bewaren. 

 

7. Budget beheer  

 

Via de optie „Budget‟ in uw accountomgeving kunt u precies zien welke contactpersoon binnen de account welk 

budget in welke periode aan welke dienstverlening heeft verbruikt en/of aangeschaft.  

 

 

 

 

 

 

Via de optie „Budget verhogen‟ kunt u gebruik maken van de budget tool (zie volgende pagina) waarmee u een 

heldere inschatting kunt maken van uw benodigde budget voor de komende periode. Hoe meer diensten u afneemt, 

of voor een langere periode, hoe hoger het korting percentage is.  

Uiteraard staan wij open voor maatwerk.  

Daarvoor kunt u een e-mail sturen naar info@planetInterim.nl of bellen met 020 64 24 368.  

 

Budget tool.  

Hiermee kunt u een indicatie 

samenstellen van het budget dat 

u nodig denkt te hebben voor de 

komende periode en dit tegoed 

aanschaffen via IDeal, PayPal, 

eenmalige machtiging of op 

rekening: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://planetinterim.nl/flexibel-budget
http://planetinterim.nl/flexibel-budget/
https://planetinterim.nl/Order/
https://planetinterim.nl/Order/
mailto:info@planetinterim.nl%20of%20bellen%20met
https://planetinterim.nl/Order/
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8. Adverteren 

 

Banners en minisites bieden uitstekende mogelijkheden om uw organisatie, (Interim) vacature 

of product of dienst gericht te profileren bij de doelgroep van Interim professionals en/of 

opdrachtgevers. Het is zelfs mogelijk om een banner (die u overigens kosteloos bij een 

minisite verkrijgt) te plaatsen op met name die communities die betrekking hebben op een 

bepaald vakgebied, bijvoorbeeld HR, IT of Finance of een van de andere vakgebieden.  

Planet Interim werkt met tekstbanners die meer dan logo‟s en plaatjes zijn geïntegreerd in de 

„content‟ van de site. Tekstlinks worden minder snel als „reclame‟ ervaren en worden daardoor 

vaker aangeklikt. 

Minisites zijn een gerichte aanvulling op uw eigen website. Met een specifieke 

boodschap kunt u de grote doelgroep van zelfstandige professionals (en hun professionals 

profileren maar ook producten of diensten onder de aandacht brengen. Een minisite bestaat 

uit drie pagina's en wordt in uw eigen look & feel opgemaakt; dus met uw logo en uw 

bedrijfskleuren. 

De minisite is inclusief een gratis tekst banner die rouleert op de homepage én alle andere pages. Daarnaast worden 
organisaties met een minisite op een speciaal overzicht met belangrijke Nederlandse bedrijven en organisaties 

vermeld. Indien uw organisatie Interim opdrachten 
heeft geplaatst op Planet Interim dan worden 

deze automatisch aan uw minisite gekoppeld. Hier 
treft u de beschrijving van hoe u een minisite 
online aanvraagt. 

 

 

 

http://planetinterim.nl/adverteren/
http://planetinterim.nl/banner-formaten-en-andere-mogelijkheden/
http://planetinterim.nl/profileer-u-op-maat-en-in-uw-eigen-stijl-met-een-minisite/2556/default.html
http://planetinterim.nl/interim-hr/
http://planetinterim.nl/interim-it/
http://planetinterim.nl/interim-finance/
http://planetinterim.nl/
http://planetinterim.nl/profileer-u-op-maat-en-in-uw-eigen-stijl-met-een-minisite/2556/default.html
http://planetinterim.nl/voordelen-adverteren-op-planetinterim
http://planetinterim.nl/resources/PDF/NL%20Specificaties%20Minisite%20Planet%20INTERIM-18-11-09.pdf
http://planetinterim.nl/banner-formaten-en-andere-mogelijkheden
http://planetinterim.nl/
http://planetinterim.nl/overzicht-belangrijke-bedrijven-interim-bureaus-en-minisites
http://planetinterim.nl/overzicht-belangrijke-bedrijven-interim-bureaus-en-minisites/
http://planetinterim.nl/profileer-u-op-maat-en-in-uw-eigen-stijl-met-een-minisite/2556/default.html
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Voordelen van Planet Interim voor adverteerders: 

 Toegang tot de grote groep Interim professionals en het Nederlandse bedrijfsleven; hun opdrachtgevers 

 Door de vele opdrachten en diensten zullen veel Interim professionals regelmatig Planet Interim bezoeken. 

 U kunt meeliften op de marketing inspanningen van Planet Interim 

 Gratis basisdienstverlening met innovatieve diensten zal resulteren in een sterke groei. 

 U kunt uw boodschap specifiek tonen aan professionals uit een of meer bepaalde vakgebieden (IT, HR etc.) 

 Verschillende formaten banners mogelijk, te plaatsen op de homepage en/of op specifieke of op alle 

subpages. 

 Via een minisite in uw eigen look & feel realiseert u een gerichte aanvulling op uw eigen website. 

 Via een flexibel advertentiebudget kunt u op het juiste moment uw tegoed investeren in het juiste instrument. 

 Bezoekers komen in rechtstreeks contact met opdrachtgevers en Interim bureaus. 

 Internationale professionals zijn via uitingen op het Engelstalige Planet Interim.com uitstekend te bereiken. 

 Planet Interim is onafhankelijk met een heldere focus op Interim. Geen beperkingen in bereik. 

 U kunt via Planet Interim 24/7 uw doelgroep bereiken. 

 

 

Meer informatie vindt u via http://planetinterim.nl/over-ons en antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u via 

http://planetinterim.nl/FAQ  

 

Hartelijk dank voor uw tijd en vertrouwen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Planet Interim B.V.  

http://planetinterim.nl/banner-formaten-en-andere-mogelijkheden
http://planetinterim.nl/profileer-u-met-een-minisite
http://planetinterim.nl/flexibel-budget
http://planetinterim.nl/belangrijkste-bedrijven-en-interim-bureaus-bedrijven
http://planetinterim.nl/www.planetinterim.com
http://planetinterim.nl/over-ons
http://planetinterim.nl/FAQ

