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Commissaris vinden?

Het matchen van
commissarissen is
onze core business

PMP koppelt jou aan de beste 
kandidaten voor je RvC, RvT of RvA

https://www.pmpsupervisor.com/


Wat kun je van PMP verwachten?

Korte doorlooptijd
Je krijgt toegang tot moderne
matchingtechnologie die speciaal
gebouwd is om commissarissen te
vinden en die nergens anders
beschikbaar is. Hierdoor vind je
sneller en objectiever kandidaten
dan op welke andere manier ook.

Groot gemak
We begeleiden je persoonlijk bij de
matching. We helpen je bij het
scherpstellen van het profiel,
bespreken kandidaten die passen
bij wat je zoekt en brengen je met
hen in contact. Door anoniem te
zoeken, komen we niet automatisch
uit bij de usual suspects.

Hoge kwaliteit
Iedereen verdient een goede
commissaris, vinden wij. Of je nu een
multinational of kleine instelling
bent: we gaan door tot jouw
verwachtingen zijn overtroffen. Door
onze mix van technologie en
persoonlijke begeleiding kan dat.

Veel keuze
Onze pool van commissarissen en
toezichthouders is divers en groot:
van mensen met jarenlange
ervaring tot aan nieuw talent.
Iedereen krijgt bij ons een
zorgvuldig intakegesprek, zodat je
weet wat je kiest.



1.  Kennismaking

We bespreken uitgebreid wat je zoekt en belangrijk vindt.
Daarna stellen we een profiel met je op.

2.  Voorselectie maken 

Aan de hand van het profiel doorzoeken we onze pool naar
passende kandidaten. Je kunt ook eigen kandidaten
inbrengen die geobjectiveerd deelnemen.

3.  Resultaten bespreken

We leggen de meest kansrijke kandidaten aan je voor en
bespreken deze samen.

4.  Contact met kandidaten

Je kiest zelf met welke kandidaten je graag in contact wilt
komen en wordt aan hen gekoppeld voor
vervolggesprekken.

Hoe werkt het vinden van 
een commissaris?

5.  De match is geslaagd

Na de gesprekken kies je wie je in de raad wilt. 

(excl. BTW)

We werken met een succesfee van 4.500 euro per vacature.
Voor goede doelen en kleine organisaties geldt een speciaal
tarief.



Hoe ziet jouw ideale commissaris eruit?
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We maken samen je wensen concreet. Hoe beter je weet
wat je zoekt, des te beter de match.

Must haves Nice to haves

Neem contact
met ons op

Heb je een concrete vacature of
ben je aan het oriënteren? Bel of
mail ons om kennis te maken.
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