
Het vraag- en aanbodspel van commissarissen en toezichthouders zou beter moeten kunnen dan via het 
old boys network of via advertenties. Uit deze gedachte is PMP Supervisor ontstaan, een online platform 
waar commissarissen en toezichthouders gericht vindbaar zijn op basis van kwaliteit.

Door een goede symbiose van menselijk inschattingsvermogen en ICT is het mogelijk om sterkere matches te 
realiseren dan via-via of met adverteren. Je kunt immers gericht de geschikte kandidaten vinden, ze objectief 
vergelijken en persoonlijk beoordelen, waarbij privacy en objectiviteit aan twee kanten gewaarborgd zijn.

Zodoende kun je snel én tegen lage kosten de kandidaten vinden die je zoekt.

EEN NIEUWE MANIER VAN ZOEKEN
Om privacy te waarborgen en het zoekproces te objectiveren zijn alle mensen op het platform in eerste 
instantie anoniem weergegeven. Pas als beide partijen aangeven de anonimiteit te willen verbreken worden 
naam en contactgegevens uitgewisseld.

Van iedere persoon op het platform wordt aan de hand van vierhonderd punten een anonieme profi elschets 
gemaakt die de competenties en ervaring laat zien. Deze profi elschetsen zijn goed doorzoekbaar en onderling 
te vergelijken. Om ze zo getrouw mogelijk te maken neemt PMP ieder profi el uitvoerig met de betre� ende 
persoon door voordat ze online op het platform worden weergegeven.

ERVARING EN TALENT
Met het platform bereikt u zeer ervaren kandidaten tot aan nieuw talent.

Over PMP Supervisor
hét platform om commissarissen te vinden

50% RvB-niveau 20% vrouw

20% jonger dan 50 jaar35% voorzitter RvC

Het platform 
is uitgeroepen 

tot één van 
de 50 top 

innovaties uit 
Nederland



WELKE ORGANISATIES GEBRUIKEN PMP SUPERVISOR? 
Een breed scala aan markten en organisaties gebruikt PMP Supervisor: variërend van profi t tot non-profi t, van 
zorg tot fi nance, van theaters tot bio-industrie, van detachering tot productie-industrie, van grow-ups tot mul-
tinationals.

WAT VINDEN ANDEREN?
•  Acht toonaangevende partners verbinden hun naam aan het platform, waaronder INSEAD, Aedes, Aon, 

Governance University

• De Nederlandse overheid beveelt het platform in o�  ciële stukken aan

• Klanten komen terug, zo vaak dat complete raden zijn geworven via het platform

• Het platform is uitgeroepen tot één van de 50 top innovaties uit Nederland

PMP Supervisor Via-via Advertentie Headhunter

Benodigd 
budget

Vindbaarheid
van kwaliteit

Governance 
proof

Tijdsbesteding

POSITIONERING PMP SUPERVISOR

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Omzet FTE Sector

<20 mio <10 FTE profi t

20 - 100 mio 10 - 500 FTE non-profi t

>100 mio  > 500 FTE

PMP Supervisor B.V.
 085 - 4012 470 

 info@pmpsupervisor.com

  www.commissarisvinden.nl

 Entrada 548,  1114 AA Amsterdam


