Persbericht
Afstand woon-werkverkeer een bepalende factor voor hoogte tarief
Onderzoek Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit toont een correlatie
tussen reisafstand en tarief: externe managers zijn bereid tot tariefsverlaging wanneer
een opdracht dichtbij huis is.
Utrecht, december 2014 – De bereidheid tot het doen van tarief-concessies bij het aangaan van een
nieuwe opdracht is groot. Zo geeft gemiddeld 52% van de respondenten aan bereid te zijn om
tegen een gereduceerd tarief te werken wanneer de enkele reisafstand voor woon-werkverkeer
minder is dan 10 kilometer. Het percentage waarmee deze groep het tarief wil verlagen bedraagt
gemiddeld 11%.
Dit en meer blijkt uit de 11e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode
Business Universiteit. In het onderzoek geven 484 externe managers –actief op management- en
directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2014 ontwikkelt. Zij zijn
gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.
Leeftijd: hoe jonger, hoe meer focus op korte woon-werkafstand
Het aantal respondenten dat bereid is het tarief te verlagen bij een korte reisafstand, is het grootst in
de leeftijdscategorie 35-44 jaar. “Dat is logischerwijs verklaarbaar wanneer je kijkt naar de
ontwikkelingen in deze leeftijdsfase, een gezin dat een belangrijke plaats inneemt”, aldus Marleijn de
Groot, partner bij Schaekel & Partners. “Het onderzoek laat ook zien dat meer vrouwen dan mannen
een korte reisafstand belangrijk vinden”.
Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners vult aan: “Gezien de toenemende flexibiliteit
op de arbeidsmarkt verwachten wij dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten, ook naar vaste rollen.
Wij hebben vaker gezien dat de interim-markt een voorloper is van ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt voor vaste functies.”
“Opdrachtgevers kunnen hun voordeel doen met dit gegeven. Niet alleen vanuit economisch en
milieu-perspectief, maar zeker ook vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij het inzetten
van mensen die dichtbij de onderneming wonen, snijdt het mes aan twee kanten”, aldus De
Sonnaville.
Bereidheid tot overnachten
Wanneer de reisafstand woon-werkverkeer erg lang is, geeft 97% van de ondervraagde interim
managers aan bereid zijn te overnachten nabij de werklocatie. Respondenten uit de
leeftijdscategorie 35-44 jaar zijn ten opzichte van het overall gemiddelde het minst bereid tot
overnachten wanneer de afstand woon-werkverkeer groot is. 91% van hen geeft aan bereid te zijn
tot overnachten.
Het gaat daarbij om gemiddeld 2 nachten per week. Het aantal overnachtingen loopt op tot
gemiddeld 2,6 nachten in de leeftijdsgroep 55-65 jaar.
Meer informatie: http://www.schaekel.nl/interim-index-2014

